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  RESUMO 
 

MATOS, Joana Maria de Brito. Televisão Pública do Brasil e o Direito à Informação: os 
primeiros passos da TV Brasil no mundo das Indústrias Culturais, 2010. 92 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências 
Jurdídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
O Governo brasileiro criou em 2008 sua primeira emissora pública de televisão. Esse é o 
ponto de partida dessa pesquisa, que utilizou a TV Brasil como um gancho para um debate 
mais profundo e necessário sobre a televisão nacional. Analisando alguns pressupostos da 
Comunicação Social do país, tais como o acesso à informação, a pluralidade de fontes de 
informação, a regionalização da programação e a complementaridade entre os sistemas 
público, privado e estatal de exploração do espectro, abrimos margem para um 
questionamento quanto aos próximos passos da TV Brasil. Trouxemos como embasamento a 
Escola Latino-Americana por ela nos permitir lançar um olhar periférico na análise do 
contexto social e político no qual essa TV foi criada. O passado da televisão brasileira - e 
também latino-americana - tem muito a ensinar a essa emissora pública nascedoura sobre sua 
sobrevivência e sustentabilidade no mercado altamente competitivo da indústria da cultura e 
do entretenimento. O olhar periférico trazido nesse trabalho não pretende, contudo, 
desmerecer as experiências dos países centrais. Pelo contrário, esse olhar é capaz de ponderar 
que experiências devem ou não (tem ou não condições) ser adaptadas para cada realidade 
periférica. Feito o corte metodológico, passamos a uma análise da base legal da emissora 
pública brasileira, com foco nos preceitos constitucionais e na Lei n.11.652/2008, que é a lei 
da Empresa Brasil de Comunicação. Não é difícil perceber que, ao menos legalmente, a TV 
Brasil atende a muitas expectativas dos que esperaram duas décadas da constituinte até a 
criação de uma emissora efetivamente pública. Mas o que guia esse trabalho é uma 
preocupação quanto às formas de se sustentar uma lógica pública de exploração do espectro 
numa área já tão impregnada da lógica da economia de mercado. Muito embora haja um 
alarde quanto ao esfacelamento dos sistemas públicos de TV, ou de uma crise de identidade 
desses sistemas, a América Latina assistiu incrédula a reformas substanciais na comunicação 
social da Venezuela, Argentina e Brasil, por exemplo. Essa reação ratifica os ensinamentos da 
Escola Latino-Americana da mesma forma que o olhar crítico sobre essas tomadas de decisão 
podem guiar os próximos passos. Esse é um estudo, portanto, consciente do momento 
delicado no qual o sistema público de televisão brasileiro resolveu sair da inércia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: TV Brasil, informação, indústrias culturais. 
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  ABSTRACT 
 

MATOS, Joana Maria de Brito. Brazilian Public Broadcasting Service and Information 
Right: TV Brasil`s firt steps in the world of Cultural Industries, 2010. 92 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências 
Jurdídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 

 
 
In 2008, the brazilian government founded its first public broadcasting service (PBS): the . 
TV Brasil. That is the beginning of this research, that took the TV Brasil as a vector to 
analyze the brazilian television in a deeper (and necessary) way. Studying some principles of 
brazilian social comunication, such as access to information, diversity of sources of 
informations, local TVs and interaction between public, comercial and state broadcasting 
service, we brought forth questions about the next steps of TV Brasil. We used the knowledge 
of Latin America School because we considered it the most appropriate way to see with the 
periferic view the social and policy context in which this television was founded. The past of 
brazilian television – and also of Latin America – has much to offer to this newcoming PBS 
about surviving and sustainatility in the competitive market of cultural and entertainment 
industries. However, this periferic view does not wish to underestimate the experience in PBS 
of the rich coutnries. Actually, the periferic view is capable to balance which experiences 
should or not, has condition or not, to be applied to each periferic reality. So, with this 
methodological approach, we started to study the legal foundation of brazilian PBS, focus on 
brazilian constitution and on TV Brasil`s law (n.11.652/2008). It`s not hard to comprehend 
that at least legally TV Brasil fulfiill some expectation of those who waited two decades for 
testify the foundation of the first brazilian PBS. But this research is concerned about how to 
sustain a public service philosophy in a corporate world. Despite the constant rumors about 
the collapse of the PBS. Latin America witnessed, unsuspected, reforms on social 
comunication of Brazil, Argentina and Venezuela, for example. This reaction confirms Latin 
America School lessons in the same way in which the periferic view can guide the next steps 
to their decisions. This study is conscious that its a very delicated moment to wake up the 
public service broadcasting of Brazil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: TV Brasil,  information, cultural industries. 
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  INTRODUÇÃO 

O embrião dessa pesquisa foi o anúncio do Governo Federal, no final de 2007, sobre 

a criação da TV Brasil: a primeira emissora pública do país. A Lei que instituiu esse serviço 

só foi sancionada em 07 de abril do ano seguinte. 

Surgiram inúmeros questionamentos após essa medida governamental, dentre eles, 

inclusive, questões primarias, como o que seria exatamente uma emissora pública, para que 

serve e o que a diferenciaria das demais já existentes no país. São dúvidas que percebemos 

que muitos compartilhavam. Não era de se esperar, na verdade, outra reação de pessoas que 

nunca vivenciaram a experiência do monopólio estatal na exploração dos serviços de 

radiodifusão. Talvez seja uma situação que se aproxime de uma outra, ocorrida pouco mais de 

40 anos antes da constituinte, com Lya Cavalcanti, uma das primeiras locutoras do serviço 

brasileiro da BBC1: 
 
Quando o navio entrou em águas brasileiras e o rádio começou a transmitir anúncios eu fiquei 
em pânico. Estava acostumada com a BBC que tinha programas fantásticos e não tinha 
anúncios. Você podia escolher o programa e de repente, aqui, você tem que enfrentr meia hora 
de anúncios. Você tem que ouvir uma coisa que não quer ouvir. Eu fiquei apavorada. Como é 
que pode? Que selvagens, que loucura! 
 

A Comunicação Social só recebeu, digamos assim, o devido valor no ordenamento 

jurídico brasileiro após a constituinte de 1988, quando foi elevada ao patamar de direito 

fundamental. Existem vários fatores que demonstram a importância do estudo da 

Comunicação Social sob a perspectiva jurídica. Primeiro, pela possibilidade de estudá-la de 

forma interdisciplinar com o Direito, acreditando-se que a compreensão da dinâmica das 

empresas midiáticas pode contribuir com a teoria e a dogmática jurídicas na sua forma de 

utilizar a comunicação social como objeto de estudo. Depois, porque a Comunicação Social, 

assim como o Direito, está presente em todos os âmbitos e interações sociais. 

Há naturalmente uma correlação de força existente entre os interesses na condução 

das diretrizes comunicacionais. E isso resulta num acúmulo de poder não muito saudável para 

o processo democrático, principalmente se nos depararmos com um Estado impotente e 

inoperante diante da força econômica, política e social que os conglomerados midiáticos são 

capazes de agregar. Esse acúmulo termina por causar um desequilíbrio de força na mídia. 

Percebemos, nas teorias da comunicação, que, sejam otimistas ou pessimistas, a 

balança sempre pende para o lado do mercado. Os otimistas alegam que a industrialização das 

mídias foi um processo inevitável, mas isso não significa necessariamente que não haja 
                                                            
1 Apud SISTEMAS Públicos de comunicação no mundo: experiências de doze paises e o caso brasileiro. São 

Paulo: Paulus, Intervozes, 2009. p.14. 
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  espaço para as mídias populares, alternativas e públicas. Para eles, o Estado deve 

interferir no mercado o mínimo necessário para garantir a liberdade de expressão, mas 

para a defesa dessa mesma liberdade não deve deixar de incentivar o fortalecimento de outras 

formas de expressão, tais como as mídias alternativas e públicas não-estatais. 

Existem os pessimistas que, sob forte influência da Escola de Frankfurt, veem a 

interferência do capital nas indústrias culturais e informacionais como um fenômeno 

canceroso. Para eles, a função pública dos sistemas radiodifusores é incompatível com a 

persecução do lucro. Afirmam, ainda, que, por meio do mercado publicitário financiador das 

emissoras de televisão, as empresas exploradoras do espectro idiotizam o espectador, com o 

único objetivo de torná-los meros consumidores e receptores passivos de produtos culturais e 

informacionais.  

É compreensível que ainda hoje as idéias surgidas entre os teóricos da Escola de 

Frankfurt sejam utilizadas. Pois, assim como naquela época, ainda estamos sofrendo o 

impacto de um desenvolvimento vultoso das empresas de comunicação. Diante de um quadro 

tão instável e em constante transformação, é normal adotarmos uma visão pessimista de que o 

fim chegou, acabou a história, acabou a cultura. 

Foi em John B. Thompson que encontramos uma crítica contundente e ponderada a 

essa visão. Segundo esse sociólogo, nós só conseguiremos compreender a comunicação social 

hoje2 

 
[...] se pusermos de lado a idéia intuitivamente plausível de que os meios de comunicação 
servem para transmitir informação e conteúdo simbólico a indivíduos cujas relações com os 
outros permanecem fundamentalmente alteradas, [... e se considerarmos] que o uso dos meios 
de comunicação implica a criação de novas formas de ação e de interação no mundo social, 
novos tipos de relações sociais e novas maneiras de relacionamento do indivíduo com os outros 
e consigo mesmo. 
 

Os autores dessa corrente mais otimista percebem, nesse desenvolvimento industrial 

das empresas midiáticas, uma relação mais dialógica entre emissores e receptores da 

informação e do produto cultural. Verificam novas formas de ação e interação. Não deixaram 

de apontar que a atual revolução tecnológica irá alterar, sim, as estruturas da mídia, mas sem 

necessariamente destruí-la. É o que Henry Jenkins, um estudioso das tecnologias da 

informação, denomina cultura da convergência. Para ele3 

 

                                                            
2 THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. Petrópolis: Vozes, 2008. p.13. 
3 JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2008. pp. 30 e 31. 
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  [s]e o paradigma da revolução digital presumia que as novas mídias substituiriam as antigas, o emergente 
paradigma da convergência presume que novas e antigas mídias irão interagir de formas cada vez mais 

complexas. O paradigma da revolução digital alegava que os novos meios de comunicação 
digital mudariam tudo. Após o estouro da bolha pontocom, a tendência foi imaginar que as 
novas mídias não haviam mudado nada. Como muitas outras coisas no ambiente midiático 
atual, a verdade está no meio-termo. Cada vez mais, líderes da indústria midiática estão 
retornando à convergência como uma forma de encontrar sentido, num momento de confusas 
transformações. A convergência é, nesse sentido, um conceito antigo assumindo novos 
significados. 
 

Thompson denomina de falácia da internalização essas considerações sobre a 

completa passividade dos telespectadores. Por isso, devem ser tratadas com cautela, não só 

“pelo seu alto teor especulativo, mas sobretudo porque tendem a desconsiderar as maneiras 

complexas, variadas e contextualmente específicas nas quais as mensagens são interpretadas 

pelos indivíduos e incorporadas em suas vidas diárias”4. Ele aponta ainda que, “[e]m anos 

mais recentes um bom número de pesquisadores mostrou (...) que os processos de recepção, 

interpretação e apropriação das mensagens da mídia são muito mais complicados (...)”5. 

O problema dos “pessimistas” está no fatalismo. Quando olhamos a realidade ao 

nosso redor e afirmamos que estamos testemunhando o fim de tudo, ficamos incapacitados de 

olhar um pouco mais à frente e, quem sabe, vislumbrar saídas possíveis, reconstruir a nossa 

história. Se o mercado das indústrias culturais reproduz uma realidade de consumo e, dessa 

forma, transforma em produto de consumo não só as relações sociais como um todo, mas o 

próprio espectador, o cidadão em si mesmo; se ele impõe uma determinada forma de se 

estabelecer no mercado midiático, então tenderíamos a concluir que qualquer coisa diferente 

do estabelecido sofrerá inevitavelmente solução de continuidade. 

No entanto, percebemos que, por menor que seja, sempre houve espaço para o 

alternativo, o popular, o público, nas mídias de massa. O próprio sistema privado de 

exploração do espectro, com a mercantilização das relações comunicacionais, termina 

proporcionando nichos que buscam caminhos, formas de se expressar, alternativos. Surgem 

não só como uma contra-proposta, mas como uma forma de contestar e questionar as 

estruturas das mídias de massa. Atuam contra o sistema posto, mas são, ao mesmo tempo, 

parte integrante dele. Negam-se a participar do jogo comercial das emissoras privadas, mas 

alimentam o processo. 

A existência de mídias alternativas, imprensa alternativa, rádios e televisões 

comunitárias prova a possibilidade de se conviverem nesse sistema realidades tão díspares. 

Agora, aqui sim, cabe ponderar esse pequeno espaço reservado àqueles que contestam. O 
                                                            
4 THOMPSON, John B. op. cit. p.153. 
5 Ibid. p.153. 
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  espaço, o dinheiro, o público, o profissional, tudo é pouco. As condições são precárias, 

as legislações, obsoletas; o debate é mínimo. Com a escassez, esvai-se a perenidade do 

campo midiático que é ontologicamente aberto para o novo, para as transformações, para a 

pluralidade de opiniões. 

Ao conjugar esses dois pontos de vista, percebemos que o caminho do meio, 

equilibrado, é o que melhor se adapta a essa realidade tão múltipla que hoje se mostra na 

mídia de massa. 

O debate na Comunicação Social sobre os papéis a serem exercidos pelos meios de 

comunicação já estava relativamente avançado quando o Governo Federal anunciou a criação 

da TV Brasil. Já surgiam lá as opiniões divergentes: os que propalavam a necessidade de se 

pluralizar o sistema do espectro brasileiro e os que acreditavam ser um projeto já natimorto, 

esse de criar uma emissora pública de televisão. 

No Direito, contudo, a Comunicação Social ainda é um tema nebuloso. A maioria da 

doutrina que se debruça sobre o tema aborda-o sob o enfoque das concepções de liberdade. 

Consequentemente, as análises giram em torno da forma que o sistema jurídico absorve as 

liberdades de expressão e informação, até onde essas liberdades podem ser exercidas, em que 

esbarram e a quem se destinam. 

É claro que são temas importantes, fundamentais para se compreender o complexo 

sistema jurídico e auxiliar aqueles que atuam no seio do Poder Judiciário. No entanto, há um 

toque fundamental, básico: não se estudam os meios de comunicação, os meios que 

instrumentalizam aquelas liberdades, tampouco o poder simbólico que eles representam na 

dinâmica política e econômica. 

E quando se estuda a liberdade de expressão, informação ou comunicação, não são 

trazidos elementos da práxis social – ou são trazidos muito pouco. Ou seja, até podemos 

compreender em profundidade as alterações nas concepções de liberdade – positivas ou 

negativas; podemos, inclusive, apreender as dimensões dos direitos fundamentais que essas 

liberdades se configuram, mas vamos esbarrar na aplicabilidade prática desses conceitos. Pelo 

simples fato de que não conhecemos os meios de difusão dessas informações, desses meios de 

comunicação em massa. 

Muito embora em 1988 tenha sido a primeira vez que uma Constituição brasileira 

dedica um capítulo inteiro a Comunicação Social, durante vinte anos nenhum dos principais 

artigos dedicados aos princípios e fundamentos foi regulamentado. Não se pleiteava a falta do 
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  sistema público complementar, a falta de regionalização na programação e produção, a 

pluralidade de fontes. 

As concessões, permissões ou autorizações para exploração do espectro correm 

praticamente em segredo no Congresso Nacional. A população brasileira, em sua maioria, não 

se sente destinatária de um serviço público quando se reconhece como espectadora. Não se 

sente, porque sequer sabe que rádio e televisão são serviços públicos. 

As teorias aqui trazidas abordam bem essas problemáticas. Elas são importantes para 

dar um ponta-pé inicial às questões que envolvem a TV Brasil. Principalmente sobre em que 

meio ela está inserida, em como se configura o mercado midiático brasileiro e quais as 

perspectivas possíveis para sua viabilidade nesse mercado. 

Adotamos, ainda, um posicionamento que, além de conjugar as duas formas 

antagônicas de se estudar as indústrias culturais, também lança um olhar local, regional, um 

olhar próprio, uma possibilidade de se caminhar com as próprias pernas. 

Porque, de fato, de nada adiantaria trazermos elementos que explicassem o 

funcionamento das mídias, mas daquelas situadas em países cuja realidade é diametralmente 

oposta à do Brasil. 

O Relatório MacBride, patrocinado pela UNESCO, é um documento imprescindível 

para se compreender a configuração da mídia, seja na sua relação com a sociedade, com o 

tempo, com o Estado. O relatório, presidido por Sean MacBride (e daí o nome do relatório), 

foi patrocinado pela Unesco e teve como participantes países de culturas tão distintas como 

EUA, Chile, Colômbia, Nigéria, Holanda, França, Canadá, Indonésia, Zaire, Índia, Japão, 

Tunísia, antiga URSS, Iugoslávia e Egito. 

Não podemos ignorar que a UNESCO que patrocinou o Relatório MacBride mudou 

muito a sua política. Se temos voz para criticar o vazio legislativo no Brasil que, durante 20 

anos de Constituição muito pouco ou nada se fez pela Comunicação Social, devemos tê-la 

também para fazer as nossas ressalvas. Não podemos esquecer que foi a própria UNESCO 

que, a partir dos anos oitenta, com a retirada dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha,  

 

[...]concord[ou] grosso modo com o começo do processo de desmantelamento das regulações 
públicas, a penetração de marcos jurídicos favoráveis ao avanço do espaço da racionalidade 
mercantil a impropriamente chamada “desregulação” e a marginalização da norma de 
regulação pública em nome da defesa do interesse coletivo6. 

                                                            
6 MATTELART, Armand. Passado e presente da “sociedade da informação” - Entre a nova ordem mundial da 

informação e da comunicação e a “cúpula mundial sobre a sociedade da informação”. In:ROLIM, Renata 
[org.]. Rádio, movimentos sociais e Direito à Comunicação. Recife: Oito de Março Gráfica e Editora, 
2008, pp.13 -50. p.33. 
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E, assim, a UNESCO retira de seus fundamentos a criação de uma Nova Ordem 

Mundial da Informação e da Comunicação, que foi exatamente a proposta do Relatório 

MacBride. Mas ainda assim se faz necessário estudar a pesquisa levantada pelo Relatório, seja 

para tentar pôr em prática suas diretrizes, seja para criticar a omissão de mais de 25 anos de 

sua instituição patrocinadora. Talvez a UNESCO, ao tentar reunir países com ideologias e 

realidades tão diferentes, termine caminhando para o lado do mais forte. 

 

A visão comunicacional foi relegada. A própria memória da acumulação intelectual, 
certamente contraditória, dos ensinamentos proporcionados pelas controvérsias alimentadas 
pela NOMIC e pelo Relatório MacBride esfumaçou-se. Assim se explica [...] quando as 
associações acadêmicas mais diversas, desde Buenos Aires a São Paulo e Barcelona, passando 
pela Austrália, voltam a folhear o relatório da Comissão MacBride na ocasião do vigésimo 
quinto aniversário de sua aprovação pela Conferência Geral da UNESCO, o espesso silêncio 
que envolve o tema nesta instituição internacional.7 
 

O hibridismo metodológico adotado neste trabalho abarca em si também a visão 

periférica. Ou seja, abordaremos aqui a TV Brasil sob o enfoque das Indústrias Culturais, mas 

sem seguir apenas  por uma análise fatalista, que pressupõe o esfacelamento dos sistemas 

públicos de TV, afinal isso desconsideraria de pronto o nosso objeto de pesquisa. E sim, 

trazendo, concomitante a esse ponto de vista, aquele que aponta possíveis caminhos a serem 

seguidos num contexto midiático global e mercantilizado. Somando a essas perspectivas, 

trazemos também o olhar periférico, sintetizado consistentemente pela Nova Ordem Mundial 

da Informação e da Comunicação, através do Relatório MacBride. 

Contribuindo com o enfoque adotado na análise da TV Brasil, são trazidas as 

pesquisas nacionais que fizeram um mapeamento das meios de comunicação em massa no 

país. 

Muitos movimentos em prol da democratização da informação crescem no Brasil e se 

consolidam como instrumento de contestação e crítica ao stabilishment da mídia. Pensamos 

que as pesquisas desenvolvidas pelo Projeto Donos da Mídia e pelo Observatório do Direito à 

Comunicação são substanciais para a compreensão do mercado midiático através de seus 

números. 

Com essas pesquisas, foi possível demonstrar que as emissoras de rádio e televisão 

ainda não se adequaram aos mandamentos constitucionais no que tange à regionalização da 

programação e à ilegalidade dos monopólios. 

                                                            
7 MATTELART, Armand. Op. cit. 2008. 
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  Essa situação, em países como Brasil e outros com problemas econômicos e 

sociais análogos, é bastante recorrente e significativa. São países que internamente 

também possuem extremas desigualdades sociais, repetindo as contradições que eles 

representam num âmbito internacional. 

Portanto, alguns problemas levantados, condizentes com as teorias da Comunicação e 

combinadas com as análises das pesquisas aqui trazidas, sofrem um reprocessamento 

potencializador. Se tanto o Relatório quanto as pesquisas trazidas apontam para uma falta de 

liberdade no fluxo da informação, o que significa dizer: países periféricos, como os latino-

americanos, exercem um papel passivo, de meros receptores das informações coletadas e 

selecionadas por agências internacionais de notícias. Essa subjugação faz com que países em 

desenvolvimento não consigam traçar uma maneira própria de se compreender, que utilizem 

sempre parâmetros exógenos, eurocêntricos para se posicionarem diante do mundo. 

Essa subjugação se repete no âmbito interno, porque, diante das disparidades 

econômicas gritantes entre Estados e regiões dos países periféricos, internamente também se 

observa uma dominação no fluxo das informações. Assim, pelo menos é o que ocorre no 

Brasil. Um país de dimensão continental concentra nas regiões Sul e Sudeste (as mais ricas 

economicamente do país) cerca de dois terços de todas as emissoras do país. Esses são os 

dados de uma pesquisa feita em 1986 por Caparelli.8 

Porém, pesquisas mais recentes, de 2008, desenvolvidas pelo Projeto Donos da 

Mídia, mostram que a situação não se alterou muito. Os dados dessa pesquisa mostram que 

não só a grande maioria da programação é gerada exclusivamente em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, como 24 redes nacionais de televisão estão situadas em São Paulo, 2 no Rio de 

Janeiro, de um total de 339. 

São números que mostram uma estagnação da realidade dos meios de comunicação 

em massa no Brasil. Mesmo com a Constituição dando diretrizes bem contrárias ao que a 

realidade nos mostra, mesmo depois de vinte anos para uma reorganização adequada. A 

verdade é que regiões mais pobres desses países, cuja situação econômica, política e social 

seja equiparada à do Brasil, sofrem essa dupla dominação do fluxo da informação: nos 

âmbitos internacional e nacional. 

Essas colocações serão o ponto inicial do trabalho. Elas devem estar bem assimiladas 

antes de prosseguirmos num aprofundamento das questões levantadas nessa pesquisa. Uma 

vez feito isso, o próximo passo é estudar o sistema público de televisão em si, os elementos 
                                                            
8 CAPARELLI, Sérgio. Comunicação de massa sem massa. São Paulo: Summus, 1986. pp.13 e 19. 
9 DONOS da mídia. Disponível no sítio virtual www.donosdamidia.com.br, acesso em 20 de outubro de 2008. 
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  que o ordenamento jurídico e sua doutrina podem nos dar para melhor compreendermos 

o que vem a ser o sistema público de televisão no Brasil. 

É nesse momento que também abordaremos os princípios constitucionais que 

norteiam o serviço público de radiodifusão de som e de som e imagem. São esses, digamos, 

os elementos teóricos, o dever ser da comunicação social. 

Se é na Constituição Federal de 1988 que iremos encontrar os princípios norteadores 

da Comunicação Social, é na Lei n.11.652, de 01 de abril de 2008 que iremos encontrar os 

princípios, objetivos e fundamentos da TV Brasil. 

Tem-se então, até aqui, os direcionamentos apontados tanto pela doutrina da 

comunicação como pelas pesquisas empíricas que mapearam as mídias em âmbitos nacional e 

internacional combinados com os direcionamentos legais do ordenamento jurídico brasileiro. 

A terceira parte deste trabalho é dedicada às análises mais recentes do sistema 

público de televisão do Brasil, comparando com outros países, cujas histórias agregam as 

situações mais diversas possíveis da comunicação social. 

Um levantamento dos sistemas públicos de televisão de doze países, além do caso 

brasileiro, foi publicado no final de 2009, sob o patrocínio da Fundação Ford, que contribuiu 

substancialmente para o desenvolvimento dessa pesquisa10. Ter em mãos o que se fez, faz-se 

e se pretende fazer quanto ao fortalecimento de emissoras públicas em países da Europa, 

Oceania, Ásia e das Américas certamente enriqueceu nosso debate. Porém os dados mais 

valiosos para esse trabalho foram os da TV Brasil, posto que nos proporcionaram uma visão 

mais clara do espectro nacional. 

As análises sobre os princípios mais fundamentais que devem nortear a comunicação 

pública vão ter como base a realidade trazida por pesquisas mais recentes, fazendo um 

contraponto com aquelas outras que tentaram espelhar o espectro brasileiro da segunda 

metade do Século XX. Essa contraposição é importante para demonstrar que o uso e a 

exploração do espectro brasileiro não sofreram quaisquer mudanças num largo período da 

história. 

A pluralidade de fontes de informação e a complementaridade entre os sistemas 

público, privado e estatal de radiodifusão de sons e imagens foram os princípios basilares 

dessa pesquisa, por considerarmos fundamentais para uma comunicação democrática e 

acessível a todos. 

                                                            
10 SISTEMAS públicos de comunicação no mundo: experiência de doze países e o caso brasileiro. São Paulo: 

Paulus, Intervozes, 2009. (Coleção Comunicação). 
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  A TV Brasil é, na verdade, um ótimo gancho para elevar-se um debate rico 

sobre o papel que a televisão, esse meio de comunicação em massa por excelência, 

exerce no dia a dia do povo brasileiro. Trazê-la como objeto de estudo é questionar sua 

própria ausência no espectro nacional, mesmo após duas décadas do permissivo 

constitucional. 

A primeira emissora pública de televisão do Brasil serve como um parâmetro para 

uma discussão muito mais ampla sobre o posicionamento do Estado brasileiro diante das 

emissoras privadas e estatais, sobre a censura oficial e extra-oficial, sobre fortalecimento 

democrático e sobre o direito humano à comunicação e informação. 

Os desafios que emissoras públicas enfrentaram e os novos desafios que o mundo 

globalizado lhes impõe costuram o debate sobre os papéis assumidos pelo Estado, pelos 

cidadãos e pelas empresas privadas na esfera pública da comunicação social. 
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  CAPÍTULO I 

O GLOBAL E O LOCAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL: O OLHAR 

PERIFÉRICO 

 

O fato do Brasil pertencer à América Latina lhe dá características sociais similares às 

de outros países dessa região. Isso não ocorre por questões meramente geográficas, mas, 

sobretudo, por razões políticas, econômicas, históricas, culturais e geolinguísticas. Existe uma 

relação de domínio e colonização histórica dos países de terceiro mundo com aqueles de 

primeiro mundo, considerados ricos, centralizados e poderosos. 

Considerar um estudo sobre a TV Brasil é levar em conta todas essas características 

que lhe são peculiares. Aquelas referentes ao lugar ocupado pelo Brasil no cenário 

internacional, regional e local: um país latino-americano, periférico, repleto de disparidades 

econômicas internamente. Naturalmente, são características que interferem também na forma 

em que operam suas redes de comunicação. 

O olhar periférico é isso: é vestir-se de suas características de terceiro mundo para 

falar de seus próprios problemas. Muito embora isso não signifique desconsiderar as 

influências que de fato existem do que lhe é externo. 

Da mesma forma que em outros países latino-americanos, a televisão brasileira se 

consolidou sob a égide da lógica exclusivamente comercial. Assim como no rádio, as 

emissoras de televisão preparam seus espectadores para consumir e não para lhes oferecer um 

serviço público. Verifica-se também que essas emissoras privadas tendem a generalizar 

gostos, costumes e comportamentos em vez de pluralizar. Isso, além de facilitar o consumo, 

sobrepuja as características locais, de pequenos grupos, ferindo o equilíbrio democrático. Essa 

dinâmica se torna mais problemática quando os desequilíbrios no fluxo da informação se 

configuram simultaneamente nos âmbitos interno e internacional. 

Veremos adiante como a história da mídia tem relação direta com a história política e 

econômica e com o legado cultural de um país. Quando nos propomos a estudar a criação da 

primeira emissora pública de televisão do Brasil não poderíamos deixar de contextualizá-la no 

cenário da Comunicação Social do país e nas influências externas existentes. 

Desde a década de 60 que emergiu na América Latina essa forma conjugada de 

analisar a relação entre o Estado, a cultura e os meios de comunicação. É na Economia 
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  Política da Comunicação que buscamos nossos teóricos que vão fundamentar o enfoque 

desse trabalho. 

Assim, antes de adentrarmos nos marcos legal e constitucional da TV Brasil, vamos 

delinear o enfoque adotado por essa pesquisa: ver as interferências do global e do local na 

origem da TV Brasil com o olhar periférico. 

 

1.1. Definindo o objeto: o global e o local na Comunicação Social 

A comunicação e os seus meios de difusão são bases fundamentais para a vida em 

sociedade. Por meio deles, as pessoas se aproximam, informam-se, difundem suas opiniões, 

discutem problemas e soluções para o mundo onde vivem. 

Com o início do novo século adveio uma nova configuração da comunicação social. 

É que com os avanços tecnológicos, a consolidação da internet e o empoderamento das 

grandes empresas midiáticas, a comunicação social se tornou um tema em voga. Seja para 

discutir o seu papel social, ou as limitações do seu poder; seja para balancear a liberdade de 

expressão e o direito à informação; seja para buscar um equilíbrio entre sua função pública e 

sua estrutura privada; seja, ainda, para buscar uma identidade local numa mídia cada vez mais 

global. 

Como veremos mais adiante, a Economia Política da Comunicação aborda de forma 

significativa o complexo existente na Nova Ordem da Informação no qual os meios de 

comunicação em massa estão inseridos. A configuração das empresas midiáticas como 

indústrias culturais, já amplamente mapeada pelos teóricos da Escola de Frankfurt, desde 

meados do Século XX, encontra-se num processo acelerado de desenvolvimento na Era 

tecnológica. Ressalvamos que as teorias frankfurtianas são aqui abordadas de forma mitigada 

para não incorrermos num consenso metodológico, fato recorrente naqueles estudos que 

aplicam as referidas teorias de forma homogênea, como se fosse possível adotar seus 

ensinamentos em qualquer lugar e a qualquer tempo. Estamos, assim, mais afeitos à Escola 

Latino-americana, onde11 
 

[...] não existem métodos pré-definidos, receitas a serem seguidas, [porque a] investigação 
científica exige um trabalho criativo [...]. Cada caso deve considerar os objetos e suas 

                                                            
11 TEMER, Ana Carolina Rocha Pessoa. Críticas à teoria crítica: repensando o impacto dos frankfurtianos nos 

estudos brasileiros de comunicação. In:MELO, José Marques de; GOBBI, Maria Cristina (orgs). 
Pensamento comunicacional latino-americano: da pesquisa-denúncia ao pragmatismo utópico. São 
Bernardo do Campo: UMESP: Cátedra Unesco de Comunicação para o Desenvolvimento Regional, 2004. 
p.93. 
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  representações subjetivas e as relações que ocorrem no interior do sistema. [... S]uperando a dicotomia 
entre o pensamento básico e o pensamento aplicado, fortalecendo a idéia de que o desenvolvimento da 

pesquisa básica não deve esquecer sua aplicação prática. 
 

Foi em busca de soluções para as diversas dificuldades da comunicação face os 

progressos tecnológicos e a crescente evolução das relações mundiais, muitas particulares dos 

países periféricos, que na década de setenta do século passado foi elaborado um relatório 

minucioso: o Relatório MacBride, o qual propõe uma nova ordem mundial da informação e da 

comunicação. 

Esse relatório resultou numa publicação, patrocinada pela UNESCO, denominada 

Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação na nossa época. Nele se explica que a 

Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação12 
 

[...] é um processo e não um conjunto de condições e de práticas. Os aspectos desse processo 
modificar-se-ão constantemente, ao passo que os objetivos continuarão a ser os mesmos: maior 
justiça, maior equidade, maior reciprocidade no intercâmbio da informação, menos 
dependência em relação às correntes de comunicação, menos difusão de mensagens em sentido 
descendente, maior “auto-suficiência” e identidade cultural e maior número de vantagens para 
toda a humanidade. 
 

Existem, naturalmente, inúmeras formas de se debruçar sobre o tema da 

comunicação social. O enfoque jurídico, no entanto, é ainda escasso, apesar de necessário. A 

começar pela Constituição da República do Brasil, que dedica um único capítulo com regras 

gerais e mais alguns princípios espalhados pelo seu texto, notadamente na parte relacionada 

aos direitos e deveres individuais e coletivos. Perpassando pelos vazios legislativos e pela 

escassez de pesquisas acadêmicas sobre o tema na área do Direito, ainda há a preponderância 

de uma visão centralizada que desconsidera as experiências e vivências locais. 

Uma virada metodológica surgiu em meados do Século XX na América Latina, 

passando ainda por uma fase de amadurecimento no presente Século, em busca de um olhar 

periférico. No entanto esse é um enfoque ainda concentrado na área da Comunicação Social, 

faltando ao Direito uma abertura interdisciplinar para o debate sobre as mídias de massa. 

Assim, ao mesmo tempo em que o novo século aponta para uma comunicação cada 

vez mais global, emergem as vozes locais, os estudos autóctones de países periféricos, que 

buscam estar em pé de igualdade às teorias dos países centrais. 

                                                            
12 Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação na nossa época. Comissão Internacional para o 

Estudo dos Problemas da Comunicação; trad. Eliane Zagury. Rio de Janeiro: Ed. da Fundação Getúlio 
Vargas, 1983. p.xii. 
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  Se por um lado temos uma configuração da mídia cada vez mais complexa, com 

tecnologias convergentes, capacidade de difusão em massa em nível mundial, 

conglomerados de indústrias culturais, transmissão de informação instantânea, por outro há a 

dificuldade (natural) do Estado acompanhar essas transformações no seu papel regulador, 

aumento dos conflitos entre o local e o global, dificuldade de acesso às novas tecnologias, 

entre outras tantas problemáticas que iremos abordar ao longo deste trabalho. 

Soma-se a essas nuances e problemáticas da comunicação - no que tange ao Brasil e 

à América Latina -, uma posição colonialista das teorias surgidas nessa região. As pesquisas 

em comunicação nesses países ainda engatinhavam nas décadas de setenta e oitenta do século 

passado, mesmo período em que foi elaborado o Relatório MacBride. Enquanto os países 

dominantes já exportavam teorias sólidas sobre a mídia, baseadas fundamentalmente nas suas 

próprias vivências. Faltava aos países periféricos, notadamente os latino-americanos, adotar 

essas teorias sem deixar de contemplar o que lhes era característico. 

Sem desmerecer as teorias europeias, muito menos aquelas da Escola de Frankfurt, 

que “fornece[m] elementos importantes para a análise dos meios de comunicação a partir da 

análise dos sistemas econômicos e da manipulação da informação”13, apontar-se-á neste 

trabalho um enfoque periférico, privilegiando as histórias e vivências locais do Brasil e da 

América Latina. Buscar-se-á, neste aspecto, um meio termo entre ambos os pontos de vista, 

afinal de contas, o global e o local não são conceitos excludentes.  

Através da perspectiva regional, similaridades e particularidades de países situados 

numa mesma região são expostas. Esses países apresentam características marcantes de 

dominação que refletem nas suas formas de relacionar comércio com cultura e com poder. É 

importante adotar a perspectiva regional no desenvolvimento dos mercados televisivos, pois14 
 

[ela] traz à luz similaridades nacionais, tais como a difundida adoção da televisão comercial na 
América Latina, ou para usar um exemplo familiar das velhas metrópoles, a onda de 

                                                            
13 TEMER, Ana Carolina Rocha Pessoa. Críticas à teoria crítica: repensando o impacto dos frankfurtianos nos 

estudos brasileiros de comunicação. In:MELO, José Marques de; GOBBI, Maria Cristina (orgs). 
Pensamento comunicacional latino-americano: da pesquisa-denúncia ao pragmatismo utópico. São 
Bernardo do Campo: UMESP: Cátedra Unesco de Comunicação para o Desenvolvimento Regional, 2004. 
p.87. 

14 SINCLAIR, John; JACKA, Elizabeth and CUNNINGHAM, Stuart (orgs.). New Patterns in Global 
Television: peripheral vision. Oxford: Oxford University Press, 1996. p.23. No original: [...] brings to light 
national similarities, such as the widespread adoption of commercial television in Latin America, or to take a 
familiar example form the old metropolis, the wave of privatization and new services which has transformed 
television in Europe since the mid-1980s. A regional, rather than a global, perspective elucidates the 
connections between trade and culture, particulary in the potential impact which the formation of regional 
free-trade zones might have upon programme exchange, and in the clash of free-trade rhetoric with national 
cultural objectives. 
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  privatização e novos serviços que transformaram a televisão na Europa desde meados de 1980. Uma 
perspectiva regional, mais do que uma global, elucida as conexões entre comércio e cultura, 

particularmente no potencial impacto que a formação de zonas regionais de livre comércio 
devem impôr na mudança de programa, e no conflito entre a retórica do livre comércio com os 
objetivos culturais nacionais. 
 

Nota-se, por exemplo, que a adoção do modelo comercial para a radiodifusão de sons 

e imagens é uma constante nos países latino-americanos. Da mesma forma que é recorrente 

nesses países a falta de controle por parte do Estado, que nem impede as propriedades 

cruzadas no setor midiático nem regula a publicidade. Podemos chamar esse ambiente 

desregulado de capitalismo selvagem. 

Essas similaridades foram evidenciadas no estudo citado de John Sinclair, segundo o 

qual em países como o Brasil e o México (e a América Latina em geral) 
 

[...] o estado permite não só “integração horizontal” de empresas midiáticas, mas também 
“integração vertical”. O que torna a Televisa e a Globo tão diferentes de outras redes de 
televisão é o grau considerável que elas tanto produzem quanto distribuem seus próprios 
programas, uma prática que, por contraste, é prescrita como anti-competitiva nos Estados 
Unidos. [...]. A regulamentação nos dois países permite um grau de comercialização do 
conteúdo e do tempo da televisão que também é inaceitável nos EUA15. 
 

Comumente se atribui à influência dos Estados Unidos a adoção do modelo 

comercial de televisão pelos países periféricos. Percebe-se, contudo, que nem nos Estados 

Unidos da América é permitido o “lassaiz-faire na regulação da radiodifusão”, para usar uma 

expressão de John Sinclair16. Atribuir todos os males da televisão latinoamericana à influência 

dos Estados Unidos é um reducionismo delicado. Veja-se que tanto no Brasil, quanto no 

México, o modelo adotado pela televisão seguiu a mesma lógica já existente nos jornais 

diários e no rádio e que em ambos os países, o papel do Estado no setor da mídia sempre foi o 

mínimo necessário. 

Essa concepção de que as influências norteamericanas nas mídias dos países 

periféricos impõem comportamentos e dominação cultural é chamada de imperialismo 

cultural. Esse discurso, contudo, 
 
[...] tem sérias inadequações, tanto como teoria quanto em termos de realidade que a teoria 
propõe explicar. A transformação atual do sistema televisivo mundial torna [essa teoria] cada 

                                                            
15 SINCLAIR, John; JACKA, Elizabeth and CUNNINGHAM, Stuart (orgs.). op. cit., p.44. No original: [...] the 

state has allowed not just 'horizontal integratio' of media holdings, but also 'vertical integragion'. What makes 
Televisa and Globo so distinct from television networks elsewhere is the considerable degree to which they 
produce as well as distribute their own programmes, a practice which is specifically proscribed in the USA, 
by contrast, as anticompetitive. [...] Regulagion in both coutries allows a degree of commercialization of 
television content and time that also would be unacceptable in the USA. 

16 Ibid., p.44. 
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  vez menos e menos sustentável num nível empírico, e evidenciando paradigmas teóricos, incluindo pós-
modernismo, pós-colonialismo, e teorias de audiência “ativa”, torna as fundamentações desse conceito 

menos seguro. [... A] “tese do imperialismo televisivo” [...] baseou-se na presunção um tanto 
incorreta que elevados níveis de importação de programas dos EUA pela América Latina no 
anos 1960 eram uma condição permanente ao invés de um estágio de transição no 
desenvolvimento da televisão nessas regiões17. 
 

Para não cair na ortodoxia da teoria do imperialismo cultural, principalmente por ela 

desconsiderar uma relativa autonomia no desenvolvimento do mercado televisivo em países 

periféricos, é que propomos aqui a visão periférica. 

Tendo como objetivo analisar o sistema público de televisão no Brasil, essas 

dificuldades estarão sempre presentes neste debate. O desequilíbrio no fluxo das informações 

(dos dominantes para os dominados, tanto no âmbito nacional quanto internacional), o 

monopólio gerado pela dominação técnica, desregulamentação do setor, as propriedades 

cruzadas, dentre tantas outras questões, são alguns dos pressupostos adotados pelas teorias 

aqui abordadas, pois foi nesse contexto problematizado que foi criada a TV Brasil, primeira 

emissora pública considerada como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

O que é peculiar aos países de terceiro mundo é a conjugação de realidades 

aparentemente díspares do contexto midiático. Ao mesmo tempo em que desempenham um 

papel subalterno no cenário internacional dos grandes conglomerados da mídia, apresentam 

internamente um considerável desenvolvimento das indústrias televisivas. A Globo, no Brasil 

e a Televisa, no México, por exemplo, são dois grandes conglomerados midiáticos do mundo 

latino. São comumente chamados de “multinacionais do Terceiro Mundo”, “grupos 

multimídias do Terceiro Mundo” ou apenas “transnacionais”, em razão da 
 

[...] escala e organização de suas operações televisivas intercontinentais, e das relações 
relativamente autônomas que eles dispõem com seus respectivos governos nacionais. [...S]uas 
atividades globais são condicionadas pelo fato de que seus mercados domésticos estão em 
países “em desenvolvimento” esmagados com débito e outros sintomas clássicos de 
subdesenvolvimento e dependência18. 
 

                                                            
17 SINCLAIR, John; JACKA, Elizabeth and CUNNINGHAM, Stuart (orgs.). op. cit., p.7. No original: [...] had 

serious inadequacies, both as theory and in terms of the reality which the theory purported to explain. 
Achtual transformation of the world television system made it less and less sustainable on the empirical level, 
and shifting theoretical paradigms, including postmodernism, postcolonialism, and theories of the “active” 
audience, made its conceptual foundations less secure. [...The] “television imperialism thesis” [...] was based 
on the quite incorrect assumption that the high levels of USA programme imports into Latin America in the 
1960s were a permanent condition rather than a transitional stage in the development of television in these 
regions. 

18 Ibid. p.34. No original: [...] scale and organization of their intercontinental television operations, and the 
relatively autonomous relationships they bear to their respective national governments. [...T]heir global 
activities are conditioned by the fact that their domestic market are in 'newly industrialized' countries 
wracked with dept and other classic symptoms of underdevelopment and dependence. 
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1.2. O relatório MacBride, a Escola Latino-Americana e os desafios da pesquisa 

em comunicação 

Na década de 60 do século passado, começou a se desenvolver a Economia Política 

da Comunicação, que foi uma tentativa de superar a visão frankfurtiana da indústria cultural. 

A partir dos novos estudos da Economia Política da Comunicação iniciou-se “uma ruptura 

com as teses sobre a história do capitalismo moderno defendidas pelos clássicos do marxismo, 

[... afastando-se] também do esquema Leste-Oeste que marcou a sociologia da mídia 

americana”19. Daí que se passou a utilizar o termo no plural: Indústrias Culturais. Muito 

embora pareça uma mudança sutil, ela revela um mergulho “na complexidade dessas diversas 

indústrias para tentar compreender o processo crescente de valorização das atividades 

culturais pelo capital”20. 

A América Latina assumiu uma posição vanguardista nesse processo de ruptura 

conceitual, por meio de um “hibridismo metodológico” que é uma mistura das estratégias 

funcionalistas americanas com a perspectiva europeia, aproximando-se das problemáticas 

locais e regionais21. 

Concomitante a esse processo, foi criada uma comissão internacional, no final da 

década de setenta, com o intuito de analisar os principais problemas da comunicação. Já 

naquele período se viu a necessidade de superar os argumentos recorrentes das nações 

industrializadas, de que as reivindicações dos países do terceiro mundo contra o domínio do 

fluxo da informação eram não só uma ingerência na soberania nacional, mas também um 

ataque à liberdade de expressão. 

Assim, a principal preocupação dos estudos realizados pela comissão era “chegar a 

uma análise objetiva, equilibrada e não sectária do estado atual da comunicação e atingir o 

consenso mais aberto possível quanto aos principais problemas pendentes”22. Como resultado 

dessa ampla pesquisa foi publicado, em 1983, o Relatório MacBride e começou a construção 

de uma Nova Ordem da Informação. 

                                                            
19 MATTELART, Armand e MATTELART, Michèle. História das teorias da comunicação. São Paulo: 

Edições Loyola, 1999. p.115. 
20 Ibid., p.113. 
21 REBOUÇAS, Edgard. Os estudos e práticas da economia (e da) política de comunicações na América 

Latina. In: SOUSA, Helena (org.). Comunicação, Economia e Poder. Porto: Porto Editora, 2006, p.63. 
22 Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação na nossa época. op. cit., p.xi. 
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  O Relatório MacBride resulta desse processo e, exatamente por isso, nos traz o 

olhar periférico para as questões da comunicação. A compreensão da realidade local, 

seja para apontar problemas ou soluções, é o que deve estar presente para um bom 

direcionamento das reformas no setor. O hibridismo se faz necessário pois, por mais que o 

localismo seja importante, não há como se pensar o mundo de hoje sem as intensas relações 

entre nações. 

 

Aos poucos, pesquisadores e empresários dos media começam a encontrar respostas para 
questões muito antigas, sendo a principal delas de que o local não é uma oposição ao global, e 
de que não há necessariamente uma força maligna e invisível querendo dominar corações e 
mentes.[... e] para analisar e criticar tal fenómeno latino-americano foi necessária a busca de 
teorias mais sólidas de que os modelos fundamentados em preconceitos e/ou importados. 
(grifos no original)23 
 

Presidida por Sean MacBride (e daí o nome do Relatório), a Comissão Internacional 

para o Estudo dos Problemas da Comunicação foi composta por personalidades de países tão 

diversos como Indonésia, Zaire, Índia, Chile, Colômbia, Nigéria, Holanda, Japão, Iugoslávia, 

Egito, Tunísia, antiga URSS, EUA, França e Canadá. Essa diversidade permitiu o acesso aos 

problemas culturais e sociais através da perspectiva local, relacionando opiniões diversas de 

profissionais e pesquisadores quanto aos aspectos comunicacionais de cada uma dessas 

sociedades. Esse novo olhar para as questões da comunicação foram importantes para 
 

[...] esclarecer as interconexões entre os problemas fundamentais da comunicação e 
confirmaram [...] que existem vínculos estruturais entre esses problemas e as estruturas sócio-
econômicas e culturais, o que explica o caráter altamente político de que se revestem definitiva 
e inevitavelmente os problemas da comunicação, daí sua importância primordial nos planos 
nacional e internacional.24 
 

Dividido em três partes, o Relatório MacBride aborda as relações da comunicação 

com a sociedade em suas dimensões histórica, contemporânea e internacional. Ele mostra que, 

muito embora comunicar-se seja uma atividade natural da vida social e da civilização, com a 

institucionalização da comunicação passou a existir o empoderamento daqueles que 

controlam seus meios de difusão, contribuindo para a perpetuação da ordem estabelecida. 

Dentro dessa perspectiva, os integrantes da comissão sugerem que as raízes dos atuais 

problemas comunicacionais estão fincadas num passado muito remoto. 

                                                            
23 REBOUÇAS, Edgard. op. cit., p.66. 
24 Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação na nossa época. op. cit., p.xv. 
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  Fala-se de institucionalização para diferenciar a comunicação interpessoal – 

através da linguagem escrita e falada – da comunicação pública, utilizada para transmitir 

normas, costumes, idéias, a serviço das “relações entre as autoridades e a maioria da 

população, assim como para a conservação e a estabilidade das sociedades”25. 

Potencializando o processo de institucionalização há a invenção da imprensa, que foi 

um marco importante para a comunicação, aprimorando as técnicas de reprodução das 

mensagens. Por muitas vezes o progresso técnico foi considerado pelos estudiosos como uma 

ameaça à produção cultural, mormente com o desenvolvimento da imprensa de massa, que 

passou a interferir cada vez mais nas estruturas e nos processos sociais. 

Muito embora estejamos falando sobre mídia, as considerações de Walter Benjamin 

sobre a interferência da técnica na obra de arte elucidam o juízo de valor negativo que muitos 

teóricos atribuíam ao processo de reprodutibilidade em escala industrial26.  

 

A reprodutibilidade técnica da obra de arte modifica a relação da massa com a arte. 
Retrógrada diante de Picasso, ela se torna progressista diante de Chaplin. O comportamento 
progressista se caracteriza pela ligação direta e interna entre o prazer de ver e sentir, por um 
lado, e a atitude do especialista, por outro. Esse vínculo constitui um valioso indício do social. 
Quanto mais se reduz a significação social de uma arte, maior fica a distancia, no público, 
entre a atitude de fruição e a atitude crítica, como se evidencia com o exemplo da pintura. 
Desfruta-se o que é convencional, sem criticá-lo; critica-se o que é novo, sem desfrutá-lo. 
(destaques no original) 
 

Aqui Walter Benjamin fala especificamente da questão da reprodutibilidade na obra 

de arte, mas são comentários bem pertinentes para o nosso tema. Nessa obra, o autor 

considera que  os avanços tecnológicos proporcionaram um aumento na capacidade de 

reprodução das obras de arte o que acarretaria um impacto na noção democrática. Isso porque 

com a reprodutibilidade aumentaria o acesso da população à cultura, capacitando-a a opinar 

com mais autoridade sobre questões antes apenas permitidas às elites culturais. 

O Relatório MacBride fala de uma segunda dimensão da interação comunicação - 

sociedade: a contemporânea, que abarca uma comunicação arraigada no contexto social. Pois, 
 

[...] uma produtividade maior, colheitas mais abundantes, concorrência mais intensa, saúde 
melhor, condições de comercialização favoráveis ou a utilização racional dos meios de 
irrigação são também objetivos – entre muitos outros – que só podem ser alcançados com 
apoio de uma comunicação adequada, dispondo de dados necessários27. 
 

                                                            
25 Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação na nossa época. op. cit .p.8. 
26 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e técnica, arte e 

política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. Pp.165-196, p.187 e 188. 
27 Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação na nossa época. op. cit., p.23. 
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  À medida em que a sociedade vai se tornando mais complexa, a comunicação 

acompanha esse processo de desenvolvimento inserindo-se cada vez mais nas relações 

sociais. Ela assume um papel cada vez mais importante nas tomadas de decisão coletiva, seja 

num intuito de fortalecimento democrático, seja na legitimação de governos autoritários, a 

depender da forma como for utilizada.  

Os meios de comunicação seguem o mesmo raciocínio. Como o próprio nome 

propõe, eles são instrumentos imprescindíveis para viabilizar a comunicação social. Então, é 

nesse mesmo sentido que as emissoras de radiodifusão são consideradas coisas públicas, bens 

públicos. Ou, melhor dizendo, o espectro eletromagnético por onde as emissoras emitem suas 

ondas e, logo, conectam as pessoas, é um bem público. 

Dentro dessa lógica, os meios de comunicação em massa são instrumentos neutros 

por natureza. Contudo, o que pode ser tendencioso é o contexto social, político, econômico e 

cultural no qual estão inseridos, assim como as mensagens por eles transmitidas. Desse modo, 

por meio da análise de como funcionam os meios de comunicação social, pode-se extrair as 

características de uma dada sociedade. 

As pesquisas aqui levantadas estão atentas à essa realidade. Tanto a Economia 

Política da Comunicação, como a Escola latino-americana e também o Relatório MacBride 

partem de uma reflexão que 
 

[...] versa menos sobre os meios de comunicação social, a modernização das tecnologias e a 
expansão das infra-estruturas, e mais sobre o contexto social, político e cultural, assim como 
sobre a própria mensagem, suas características, sua função e seu conteúdo, aparente ou oculto, 
implícito ou explícito.28 
 

Esse novo enfoque é o grande trunfo da dimensão contemporânea apontada pelo 

Relatório e é ele que nos permitirá uma análise mais contundente da criação da primeira 

emissora pública de televisão do Brasil. Principalmente considerando a época e o lugar em 

que ela foi criada. 

É sob esse enfoque que poderemos analisar a função pública, o papel político e a 

força econômica que a TV Brasil assume ao ter sido criada numa América Latina periférica, 

desigual e em busca de uma inserção num mercado internacional cada vez mais global e 

tecnológico. 

Na perspectiva global, o Relatório nos traz os desequilíbrios e as desigualdades 

trazidas pela nova ordem mundial. Entre os principais problemas dessa seara está o 

                                                            
28 Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação na nossa época. op. cit. p.24. 
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  desequilíbrio de fontes e destinatários da informação. Esse descompasso é um reflexo 

dos interesses dominantes dos países ricos, gerando um fosso entre informados e não 

informados – ou muito pouco informados29. 

Isso se configura primordialmente numa produção de conteúdo em mão única pelos 

países industrializados que impõem uma imagem deturpada e falseada dos países periféricos 

nos meios de comunicação. É o que já denominamos anteriormente de circulação em sentido 

único da informação. O Relatório MacBride aponta que “alguns Estados poderosos e 

tecnologicamente avançados aproveitam o seu adiantamento para exercer um efeito de 

dominação cultural e ideológica que age em detrimento da identidade nacional de outros 

países”30. 

Apesar dessa detenção de tecnologias avançadas facilitar o processo de dominação, a 

nova ordem mundial e, principalmente, o enfoque metodológico que ela propõe, podem trazer 

mudanças diferentes nas estruturas nacionais e internacionais de informação. 

O domínio dos países industrializados ocorre não apenas na seara tecnológica e 

cultural, mas também – e principalmente – nas metodologias de pesquisa. E, infelizmente, 

esse é um quadro verídico ainda hoje. 

O Relatório MacBride foi um marco na mudança de enfoque das pesquisas em 

comunicação social realizadas pelos países periféricos. Condizente com as teorias que 

quebraram os paradigmas até então sustentados pelos países dominantes, o relatório inovou na 

utilização alargada de pesquisas empíricas. Assim ele comprovou, pelo mapeamento dos 

meios de comunicação em massa, que as pesquisas nessa área não deviam se limitar apenas à 

descrição de fenômenos comunicacionais. A análise meramente descritiva, que era a regra até 

então das pesquisas em comunicação social, leva a uma conclusão errônea de que os fatos são 

estanques, imutáveis, deixando em segundo plano o caráter político inerente às pesquisas 

sociais. Desconsiderando, ainda,  que 
 

[...] os meios de comunicação de massa tinham um caráter classista inserido na aparência geral 
da sociedade, uma vez que pertenciam, em sua grande maioria, à iniciativa privada. [... 
I]gnorava[-se] intencionalmente a reflexão sobre o poder da mídia e o uso que dela se fazia 
para a manutenção do status quo.31 
 

                                                            
29 Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação na nossa época. op. cit., p.59. 
30 Ibid., p.60. 
31 TUFTE, Thomas. Estudos de Mídia na América Latina. In: Comunicação & Sociedade – O pensamento 

latino-americano em Comunicação. nº25. Instituto Metodista de Ensino Superior – IMS. São Bernardo do 
Campo – SP, 1996. p.29. 
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  A partir do momento em que os países da América Latina passaram a 

desenvolver a pesquisa crítica da mídia, começaram a vislumbrar algumas mudanças, a 

começar pelo hibridismo cultural. Ou seja, antropólogos, filósofos, sociológicos e 

pesquisadores latino-americanos em geral começaram a fazer uma “mestiçagem” teórica, 

adequando os estudos até então desenvolvidos na Europa e Estados Unidos para a realidade 

latino-americana, voltando-se para os problemas locais e considerando a complexa cultura da 

região. Mas não só isso, pois 
 

[...] a “mestiçagem” deve ser encarada como uma manifestação cultural de uma grande 
confrontação, processo descontínuo e complexo de modernização que alcançou a 
A(mérica)L(atina) depois da metade do século (passado), embora tenha chegado mais cedo em 
alguns países.32 
 

A nova ordem nos traz um horizonte conceitual aberto, que nos permite analisar as 

problemáticas em comunicação utilizando bases teóricas locais e exógenas, focando as 

características essenciais da política latino-americana em comunicação de massa para, através 

delas, apontar os caminhos viáveis em busca de uma mídia mais democrática, acessível sem, 

no entanto, desconsiderar uma coerência com as políticas internacionais. 

Combinando aquelas três dimensões sob as quais o Relatório MacBride foi analisado 

(histórica, contemporânea e internacional) com o hibridismo conceitual trazido pelas 

pesquisas críticas da América Latina, podemos apontar os principais desafios que as políticas 

da mídia em países periféricos como o Brasil vão enfrentar. 

O retrato da mídia trazido pelas pesquisas desenvolvidas no Brasil demonstra seu 

papel subalterno diante dos grandes conglomerados multinacionais. A relação de dominação 

já ventilada pelo Relatório MacBride restou comprovada por essas pesquisas desenvolvidas a 

partir da década de oitenta. Dados recentes mostram como esse quadro se manteve 

praticamente inalterado até hoje, mesmo vinte anos após à retomada democrática do país. 

Mas talvez o fato mais significativo dessas pesquisas é demonstrar o desequilíbrio do 

fluxo de informação no âmbito nacional. Existe uma reprodução no cenário local daquilo que 

o país vivencia no mercado global. Regiões mais pobres economicamente do país, como o 

Norte e o Nordeste, não recebem o devido espaço representativo na programação das grandes 

emissoras nacionais. 

                                                            
32 TUFTE, Thomas. Estudos de Mídia na América Latina. In: Comunicação & Sociedade – O pensamento 

latino-americano em Comunicação. nº25. Instituto Metodista de Ensino Superior – IMS. São Bernardo do 
Campo – SP, 1996. p.35. 
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  Espera-se, com a criação de uma emissora pública, que princípios básicos do 

serviço radiodifusor passem a ser cumpridos. O desejo é de que, em não conseguindo 

fazer com que as empresas privadas cumpram seu dever, ao menos se consolide um espaço 

necessário para as mídias alternativas, públicas e populares. Mas, para melhor fundamentação 

do que estamos falando, vamos aos dados nacionais. 

 

1.3 A mídia brasileira mapeada: as pesquisas locais. 

Durante muitos anos, pouco se soube sobre a mídia no Brasil. Principalmente no que 

se refere a um mapeamento de como os meios de comunicação de massa se configuravam 

geograficamente no país. Com a televisão, especificamente, não foi diferente. 

De seis a doze de março de 1978, Alberto Juan Verga, Sérgio Caparelli e José 

Marques de Melo coordenaram uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Ensino 

e Pesquisa da Comunicação (ABEPEC). que fez uma análise descritiva dos 81 (oitenta e um) 

canais de televisão em funcionamento naquele período. Nela, eles observaram que 
 

[c]erca de dois terços das emissoras de televisão do país estão concentradas nas regiões sul e 
sudeste, enquanto as demais se localizam nas regiões nordeste, norte e centro-oeste. [E que ...] 
86 por cento das emissoras em funcionamento estão na órbita da iniciativa privada e 14 por 
cento na de instituições públicas33. 

 

Alguns anos depois, em 1982, Maria Elvira Bonavita Federico realizou um estudo 

aprofundado sobre a história dos meios de radiodifusão nacionais, com o intuito de preencher 

essa lacuna34. 

No desenvolvimento de seu estudo, a pesquisadora detectou duas situações 

sintomáticas sobre a mídia brasileira: a primeira foi a concentração de cerca de 95% (noventa 

e cinco por cento) das emissoras na região Sudeste; a segunda, ao analisar a consolidação da 

televisão na sociedade brasileira, foi que a TV nasceu sob a lógica estritamente comercial e 

que, nos primeiros tempos, ela se concentrou nos lares das classes economicamente 

privilegiadas35. 

Vê-se que ambas as pesquisas esboçam os meios de radiodifusão de um Brasil 

submetido ao regime ditatorial e regidos pelo então recente Código Brasileiro de 
                                                            
33 CAPARELLI, Sérgio. Comunicação de massa sem massa. São Paulo: Summus, 1986. pp.13 e 19. 
34 FEDERICO, Maria Elvira Bonavita. História da Comunicação – Rádio e TV no Brasil. Petrópolis: Vozes, 

1982. 
35 Ibid., pp.81 e 83. 
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  Telecomunicações, aprovado e instituído pelo Congresso Nacional em 27 de agosto de 

1962, pela Lei n.4.117. 

Período de garantias individuais violadas, de liberdades políticas e de expressão 

cassadas, os generais faziam dos meios de comunicação em massa instrumentos de 

legitimação do seu poder imposto. Na verdade, o golpe de 1964 completa um processo já 

iniciado em 1930. O Presidente Getúlio Vargas soube utilizar o rádio e o cinema para cooptar 

oligarquias regionais ao seu projeto autoritário. Já os militares de 1964 montaram “uma 

sofisticada rede de telecomunicações capaz de servir como um dos principais sustentáculos 

para sua política autoritária e centralizadora”36. 

Muito da política operada pelo Regime Militar foi com o objetivo de integralizar o 

amplo território nacional, o que, por um lado, foi bastante positivo para o país, posto que para 

tanto foram realizados investimentos para estruturação das ondas eletromagnéticas tais como 

a instalação de 24 centros de televisão em cidades grandes e médias do país e a formação de 

uma Rede integrada de televisão educativa37. Foram investimentos em infraestruturas que 

proporcionaram a racionalização da indústria televisiva nacional. 

Por outro lado, apesar do nacionalismo quase ufanista do período militar, os 

investimentos técnicos dependeram essencialmente do capital externo, e o Brasil não possuía 

ainda profissional capacitado para o serviço de comunicação na televisão. Assim, os 

programas exibidos eram em sua grande maioria importados, e junto com eles, a filosofia de 

vida dos países exportadores. 

É assim que Caparelli, citado por Laurindo Lalo explica esse período da televisão 

brasileira: 
 

A entrada das multinacionais da cultura no mercado brasileiro era um indicador do que ocorria 
em outros países da América Latina e, geralmente, em outros países dependentes. Esta 
reprodução ampliada da cultura do capitalismo em escala mundial e, na época estudada, com 
mais força no Brasil, revela apenas a reprodução ampliada do capital em escala mundial, que 
compreende também a reprodução ampliada da cultura do capitalismo, na mesma escala.38 
 

 

É a continuação da já comentada dominação cultural, abertura ao capital estrangeiro 

e à informação em sentido único. Foi exatamente essa forma política de pensar criticada pelo 
                                                            
36 LEAL FILHO, Laurindo. Atrás das câmeras: relação entre cultura, Estado e televisão. São Paulo: Summus, 

1988. pp.31 e 32. 
37 Ibid., pp.  
38 CAPARELLI, Sérgio. Televisão e Capitalismo no Brasil. Porto Alegre: LePM Editores, 1982. Apud LEAL 

FILHO. op. cit., p.35. 
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  Relatório MacBride, analisado no item anterior, que – diga-se de passagem – são 

contemporâneos. Esse processo, porém, não começou nesse período. Data, sim, desde a 

Era do Rádio e com a introdução da televisão nada dessa filosofia foi alterado. 

O surgimento da TV no país é um momento bastante emblemático para compreender 

a ideologia praticada pelas políticas públicas do país na área da Comunicação Social. 

Foi por um empreendimento do empresário da comunicação, Assis Chateubriand, 

que a TV foi instalada no Brasil. Na biografia de Chatô, escrita por Fernando Morais, 

encontramos como se deu essa iniciativa, ousada para a época39. 

O engenheiro norte-americano Walther Obermüller alertou Assis Chateaubriand que 

ninguém assistiria à programação da TV Tupi, primeira emissora de televisão do país, 

simplesmente porque não havia aparelhos instalados em nenhuma casa de toda São Paulo. O 

empresário resolveu o problema contrabandeando duzentos aparelhos de televisão a uma 

grande empresa de importação norte-americana. Foi essa a saída encontrada pelo magnata da 

comunicação para burlar a morosidade do Ministério da Fazenda, a qual forçaria um 

adiamento da data de inauguração da emissora por, no mínimo, dois meses. E para 

tranquilizar o dono da empresa importadora, Chatô lhe disse: “[e]u me responsabilizo. O 

primeiro receptor que desembarcar eu mando entregar no Palácio do Catete, como presente 

meu para o presidente Dutra”40. 

O que salta aos olhos nesse episódio não é a origem privada da televisão brasileira, 

mas a forma ardilosa do feito. O descaso com que a coisa pública é tratada, como um 

substrato do princípio de que os fins justificam os meios. Uma prática que até hoje o poder 

público não teve pulso firme para coibir. 

Desde sua origem, foi a iniciativa privada que tomou o poder dos meios de 

comunicação social. Suscetíveis aos investimentos privados para patrocinar a programação, 

deram margem às interferências do mercado na televisão. Transformados em balcão de 

negócios, os meios de comunicação em massa tiveram a qualidade de seus programas afetada. 

Imaginar a televisão como um serviço público, nessa lógica, se torna uma concepção cada vez 

mais distante para a população. Uma realidade também presente em outros países da América 

Latina. 

Num estudo comparativo entre as regulamentações da televisão no Brasil e no 

Uruguai, Othon Jambeiro aponta que “[a] programação da televisão é [...] superficial e [...] 

                                                            
39 MORAIS, Fernando. Chatô: o rei do Brasil, a vida de Assis Chateaubriand. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994. 
40 Ibid., p.500. 
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  claramente insuficiente, em ambos os países, para garantir tanto qualidade quanto 

monitoramento democrático do conteúdo dos programas”41. 

De fato. A legislação brasileira é bastante reticente em assuntos importantes. O 

controle do monopólio e da propriedade acionária das empresas exploradoras do espectro, a 

regulamentação do percentual necessário para a regionalização da produção e da 

programação, por exemplo, são temas ainda não regulamentados. Atento a essa problemática, 

Othon Jambeiro aponta, no mesmo trabalho, a falta de “definição quanto ao grau socialmente 

aceitável de parentesco e intimidade empresarial entre pessoas e organizações concessionárias 

de canais de radiodifusão, de forma que inviabilize a formação de monopólios e oligopólios 

de emissoras”.42 

Mas das omissões apontadas, a que mais chama a atenção dessa pesquisa é a 

ausência de normas que especifiquem as diferenças entre os sistemas público, privado e 

estatal, os quais, conforme a Constituição, devem ser complementares. Essa questão será 

tratada em item específico deste trabalho43, mas importante ressaltar por ora que, apesar de 

trazer conceitos abertos, o caput do art.223 da CF é o imperativo legal que dá a sustentação 

necessária para a criação do sistema público de televisão no Brasil. 

No que pesem as boas intenções do constituinte brasileiro, os princípios 

estabelecidos no corpo da Carta Magna nunca foram seguidos pelas empresas privadas, o 

poder público tampouco agiu para garanti-los à população e sequer se empenhou para a 

criação do sistema público complementar.  

Ainda no quesito “omissões legais” “e dispositivos constitucionais descumpridos”, 

temos uma pesquisa recente desenvolvida pelo projeto Donos da Mídia44 que demonstra que o 

conteúdo que chega em quase a totalidade dos municípios é gerado exclusivamente em 

cidades paulistas ou fluminenses. Das 33 redes nacionais de TV identificadas, 24 estão 

sediadas no estado de São Paulo e 2, no Rio de Janeiro. 

A explicação de como funciona o projeto encontra-se no sítio virtual, segundo o qual 

 

O Projeto Donos da Mídia reúne dados públicos e informações fornecidas pelos grupos de 
mídia para montar um panorama completo da mídia no Brasil. [Lá] estão detalhadas diversas 
informações sobre os seguintes tipos de veículos: emissoras e retransmissoras de TV; rádios 

                                                            
41 JAMBEIRO, Othon; GONÇALVES, Daniela Paiva et all. Brasil e Uruguai: duas visões de regulamentação. 

In: MATTOS, Sérgio (org.). A televisão e as políticas regionais de comunicação. São Paulo: Itercom – 
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação – GT Televisão, 1997. pp.15 e 16. 

42 Ibid., p.16. 
43 Vide item 2.2 deste trabalho, p.48. 
44 DONOS da mídia. Disponível no sítio virtual www.donosdamidia.com.br, acesso em 20 de outubro de 2008. 
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  AM, FM, Comunitárias, OT e OC; operadoras de TV a cabo, MMDS e DTH; canais de TV por assinatura; 
e as principais revistas e jornais impressos. 

 

 

1.4 Dar voz ao local é regionalizar  

A regionalização da produção e da programação dos sistemas radiodifusores está 

prevista no art.221, II da CF, como princípio norteador das emissoras de rádio e televisão. É 

através da regionalização que o olhar local é valorizado. A partir do momento em que as 

grades de programação abrem espaço para produções locais, entram no debate público os 

problemas e as peculiaridades dos microespaços sociais, que muitas vezes são relegados a 

segundo plano (se é que chegam a ser considerados) naquelas produções nacionais. Além do 

mais, é com a regionalização que se dá a oportunidade para a capacitação de profissionais 

advindos desses espaços locais e regionais. Dessa forma, aquece-se também a criação cultural 

e a economia dessas localidades, já que, em havendo mercado para absorver aquilo que é 

produzido nas microrregiões, sem dúvidas surgirão produtoras, criadoras e difusoras, todas 

elas reproduzindo a visão de mundo condizente com sua realidade. 

Assim, de uma análise comparativa entre emissoras de televisão regionais da 

Baixada Santista feita em julho de 1997, Robson Bastos da Silva contribui com esse 

entendimento, uma vez que “[o] público sente necessidade de obter notícias rápidas e precisas 

sobre sua região, não apenas através de jornais impressos locais”45. Fundamenta esse seu 

entendimento nas palavras do jornalista Zevi Ghivelder, segundo o qual há “[...] uma regra 

quase inamovível no jornalismo, que o quintal interessa muito mais do que o universo, [pois 

as] pessoas estão mais interessadas em saber o que se passa nos fundos da sua casa do que o 

que se passa com Gorbachev ou Bush”46 

Um outro estudo bastante elucidativo da realidade midiática brasileira, sobre a 

produção regional da televisão aberta, realizado pelo Observatório do Direito à Comunicação, 

aponta o baixo índice de produções locais em todo o território nacional. De acordo com o 

relatório da pesquisa, o índice baixo de regionalização é “insuficiente para a quantidade e 

qualidade de matéria-prima que temos em termos de cultura popular local e regional e um 

                                                            
45 SILVA, Robson Bastos da. Análise comparativa entre duas emissoras de televisão regionais situadas na 

Baixada Santista. In: MATTOS, Sérgio (org.). A televisão e as políticas regionais de comunicação. São 
Paulo: Itercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação – GT Televisão, 1997. 
p.58. 

46 Ibid. loc.cit. 
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  sinal de como a produção, circulação e o consumo da cultura obedece a uma lógica 

vertical e anti-democrática”47. 

Entre as duas primeiras pesquisas aqui apontadas (Caparelli e Maria Elvira) e as duas 

últimas (do Projeto Donos da Mídia e do Observatório do Direito à Comunicação) existe uma 

diferença substancial, apesar do retrato midiático ser o mesmo: o advento da constituinte de 

1988. 

Muito embora as pesquisas desenvolvidas por Caparelli e por Maria Elvira já 

apontarem uma mídia concentrada, monopolizada e estritamente comercial, ela foi realizada 

quando a comunicação social não era ainda regulamentada pela Constituição de 1988. Muito 

pelo contrário, o marco regulatório existente na época era tão somente um Código Brasileiro 

de Comunicação aprovado pelo Congresso Nacional da Ditadura Militar, no qual está presente 

a ideologia do regime ditatorial do país em vários dispositivos do referido código, ainda 

vigente no país. 

Inusitado é o quadro da mídia brasileira não ter sido alterado, ao menos 

substancialmente, mesmo depois da promulgação da comumente denominada Constituição 

Cidadã. 

Inusitado porque a Constituição da República de 1988 foi a primeira na História do 

país a elevar a Comunicação Social ao patamar constitucional. E não só isso. Elevou à 

categoria de Direito Fundamental a liberdade de expressão, comunicação e informação. 

Estabeleceu como princípios norteadores da Comunicação Social a programação 

regionalizada, a valorização da cultura local, a pluralidade de fontes de informação, a 

produção independente, dentre outros. 

O que causa estranhamento é exatamente a permanência desse status da comunicação 

social do Brasil a despeito da virada democrática operada pelo poder constituinte de 1988. 

Podem ser vários os motivos para justificar esse quadro. Alguns já podem ser 

apontados pelas teorias até agora levantadas. O Relatório MacBride demonstrou que, para 

construir um mídia verdadeiramente democrática, é necessário muito mais que marcos 

regulatórios. Na verdade, as legislações servem para dar um norte às políticas públicas; não 

são, portanto, um fim em si mesmas. 

As pesquisas até aqui levantadas dão um sinal dos problemas cruciais da mídia 

brasileira. É sempre importante apontá-los porque são eles os obstáculos a serem enfrentados 
                                                            
47 VALENTE, Jonas C. L. A produção regional na TV aberta brasileira: um estudo em 11 capitais 

brasileiras. Observatório do Direito à Comunicação. Disponível em < 
http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/content.php?option=com_content&task=view&id=4768 >. 
Acesso em 01 de dezembro de 2008. 
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  pela TV Brasil. Uma vez clarividente sobre essas questões será um pouco menos 

tortuoso tentar dar luz a possíveis caminhos a serem tomados pelo sistema público de 

televisão nascedouro. Caminhos, claro, capazes de verdejar o futuro da emissora e de 

solidificar seu funcionamento num presente tão desafiador. 

 

1.5 O desafio tecnológico, as novas mídias e o esfacelamento do sistema público 
de televisão 

Para a análise do contexto em que foi criada a primeira emissora pública brasileira (a 

TV Brasil), teremos essas duas premissas: o hibridismo metodológico que fundamenta o olhar 

periférico e as problemáticas da comunicação potencializadas pela era tecnológica. 

A primeira premissa foi analisada em tópico anterior. Nesse momento, a presente 

pesquisa compreender-se-á nas recentes análises sobre as chamadas “Novas Mídias” que 

interagem, ora em convergência, ora em confronto, com as denominadas “mídias 

tradicionais”. Essas interações estão cada dia mais rápidas e intensas, impulsionando a 

sociedade mediada a repensar as velhas estruturas dos meios de comunicação tradicionais. 

Muitos acreditam que essas questões da nova era, a tecnológica, trazem consigo o 

esfacelamento dos sistemas públicos de radiodifusão existentes no mundo. São os que se 

fundamentam na idéia de que, os Estados não têm condições de sustentar – seja ideológica ou  

economicamente – emissoras públicas diante do mercado altamente competitivo e 

empoderado financeiramente como é o das mídias comerciais. 

Geralmente oriundos dos países centrais, os estudos mais recentes sobre 

comunicação social apontam uma verdadeira crise de identidade dos sistemas radiodifusores 

públicos. Nesses países, vale ressaltar, a história da comunicação seguiu um caminho 

diametralmente oposto ao seguido pelo Brasil e pelos países latino-americanos. Lá, as 

primeiras emissões - tanto do rádio quanto da televisão - foram marcadas pelo monopólio 

estatal. Concomitante ao avanço da economia de mercado nas indústrias culturais, houve o 

empoderamento econômico e político das empresas privadas que exploravam o setor e, com 

isso, elas concentraram em suas mãos, também, domínios tecnológicos. O Estado ficava à 

margem desse processo. Esbarrando na impossibilidade de financiar a emissora pública pela 

publicidade, ficava enfraquecido financeiramente, tanto para adequar seus programas à lógica 

do mercado, quanto para proporcionar à população uma programação condizente com sua 

função social. Porém, se, por outro lado, o Estado permitisse o financiamento através da 
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  publicidade para os programas veiculados nas emissoras públicas, estas comumente 

caíam numa crise profunda de identidade. 

Ocorre que, nesses países, o sistema público ao menos teve uma trajetória. Começou 

fortalecido, com o monopólio da exploração do espectro e elevada regulação do setor; sofreu 

abalos econômicos e de identidade com o crescimento da exploração privada e os avanços 

tecnológicos, operados pela liberalização econômica dos Estados Nacionais e passou por um 

processo de readaptação, readequação e reavaliação de suas estruturas e, em alguns casos, até 

à ruína. Uma ressalva que deve ser trazida para evidenciar que o sistema público de televisão 

de países periféricos pode traçar uma história diferente. Antes de sentenciarmos o fim do 

sistema público de televisão propalado por esses teóricos, é preciso adequar suas idéias à 

realidade e ao contexto latino-americano. É possível criar uma emissora pública no Brasil 

apesar de a grande maioria de sua população sequer saber que televisão é um serviço público? 

A TV Brasil está fadada a um fim prenunciado? E a sua legislação está ciente das 

necessidades mais urgentes a serem superadas para sua sustentabilidade? Será que é possível 

ao Estado brasileiro garantir uma emissora pública de televisão representativa e democrática, 

plural e informativa? E de que forma o Estado brasileiro pretende regular as emissoras 

comerciais? Ele pretende que elas sejam também uma aliada no fortalecimento de um sistema 

público? As respostas a essas perguntas devem ser encontradas na realidade do local onde 

essas mudanças estão ocorrendo, e é nisso que é importante trazer o olhar periférico. 

Diante dessa nova disposição do mercado midiático, a esfera pública da comunicação 

em massa teve que ser repensada e reconstruída. Seja reformulando as políticas de regulação, 

de forma a assegurar a defesa do interesse público por parte das empresas privadas; seja 

buscando caminhos que garantam a independência da esfera pública das influências do 

governo e do mercado. 

Se por um lado essas saídas apontadas pela teoria parecem simples, ao colocá-las na 

prática, o caminho se mostra mais ardiloso. A busca por um meio-termo equilibrado que não 

descaracterize a natureza do sistema público de radiodifusão esbarra ora na submissão às leis 

do mercado, ora na insustentabilidade financeira de sua programação. 

A televisão pública começou a sofrer sérios abalos a partir da década de 70, um 

processo que, na década de 80, foi catalizado por mudanças estruturais nos sistemas de 

televisão em geral, especialmente em nível técnico, cultural e social, as quais engatilharam 
 

(...) uma concorrência comercial entre os sectores público e privado, nivelando por baixo a 
qualidade da programação e chegando a pôr em causa a sobrevivência de alguns canais 
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  públicos que, não conseguindo sobrepor os seus recursos aos da privadas, viam progressivamente 
despadaçados os princípios distintivos de sua identidade. [A]o afrontar as estações privadas no seu próprio 

terreno, os canais públicos não só renunciam ao seu maior trunfo – o de serem a diferença - 
como se colocam numa situação de inferioridade, particularmente quando pretendem rivalizar 
ao nível do espetáculo puro, sendo inegável que aí o sector privado dispõe de meios e de um 
saber-fazer superiores.48 

 

O foco da análise de Felisbela Lopes é o sistema público de televisão português 

prestado pela RTP-1, e essa crise de identidade é levantada em outros estudos do mesmo teor 

no continente europeu. Nesses países, o monopólio estatal significava a exploração direta do 

serviço de radiodifusão pelo próprio Estado e não apenas o controle das concessões como se 

dava no Brasil. 

Se hoje, nos países centrais, discute-se a pauperização do sistema público de 

televisão, diante de sua dificuldade de coexistir com as grandes corporações midiáticas49, no 

Brasil se cria pela primeira vez esse mesmo sistema numa realidade global dos monopólios e 

oligopólios comunicacionais. No entanto, não são poucos os que torcem pela sobrevivência 

dos sistemas público. Para seus defensores, como Marcial Murciano, é importante manter nas 

mãos do Estado a exploração de uma emissora pública pois ele  
 

[...] é praticamente a única instituição que pode garantir o exercício das liberdades públicas na 
informação e na comunicação, o incremento do pluralismo informativo e o fomento dos 
direitos culturais dos cidadãos, considerados todos eles como elementos constitutivos 
fundamentais do interesse geral de uma democracia avançada. De qualquer forma, temos sido 
testemunhas de como numerosas iniciativas propostas para impulsionar estes direitos foram 
bloqueadas ou contestadas por amplos sectores da indústria ou do comércio e percepcionadas, 
em termos de opinião pública, como um abuso de atribuição de competências por parte do 
Estado, que vão contra os legítimos interesses do mercado, a livre concorrência e o progresso 
material e social.50 

 

Difícil, porém, é conjugar essas duas formas de operar de maneira equilibrada. Como 

se reestruturar no mercado equiparando os custos financeiros aos da iniciativa privada, sem 

sofrer pressão do mercado publicitário, logo, sem cair numa crise de identidade? E como 

garantir as liberdades públicas que estão em jogo no mercado midiático sem sofrer influências 

do poder político (advindo do Estado) e do poder simbólico (advindo das indústrias 

culturais)? 

                                                            
48 LOPES, Felisbela. O Telejornal e o Serviço Público. Coimbra: Minerva, 1999. p.57 
49 MURCIANO, Marcial. As políticas de comunicação face aos desafios do novo milênio: pluralismo, 

diversidade cultural, desenvolvimento económico e tecnológico. In: SOUSA, Helena (org.). Comunicação, 
Economia e Poder. Porto: Porto Editora, 2006. p.104. 

50 MURCIANO, Marcial. As políticas de comunicação face aos desafios do novo milênio: pluralismo, 
diversidade cultural, desenvolvimento económico e tecnológico. In: SOUSA, Helena (org.). Comunicação, 
Economia e Poder. Porto: Porto Editora, 2006. p.105. 
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  Problematizando ainda mais essa questão, estudos recentes sobre as influências 

da internet nas mídias tradicionais, representadas pelo rádio e pela televisão, mostram 

uma remodelação das estruturas das indústrias da cultura. Uma delas, trazida por Wilson 

Dizard Jr., em sua obra A Nova Mídia, aponta que os gastos em publicidade nas televisões 

vêm diminuindo e que 
 

[...] a indústria da publicidade passa por seus próprios abalos, desviando seus dólares da 
televisão para outras campanhas de mídia de massa que visam a atingir mais diretamente o 
consumidor, como cupons de supermercado, marketing telefônico e catálogos de encomendas 
pelos correios51. 

 

Veja-se que são mudanças que afetam a televisão como um todo, seja aquelas 

exploradas pelo sistema privado, seja pelos sistemas público ou estatal. Se o Estado estiver 

preocupado com a sustentabilidade de um serviço público de comunicação, tem que estar 

atento a essas transformações que estão ocorrendo no mercado da mídia. Esses desafios que 

inclusive as emissoras comerciais estão enfrentando podem servir como exemplo do que as 

emissoras de sistemas diferentes vão encontrar pela frente. 

Todas essas transformações têm a ver com o modo pós-fordista de organização 

econômica adotado pelos países de economia avançada, composto substancialmente pela 

globalização, liberalização do mercado, crescimento da concorrência nacional e internacional 

e um decréscimo do Estado provedor centralizado. No que se refere a esses países, são 

tendências  que 

 

[...] foram todas refletidas na arena das comunicações e das indústrias culturais, mas com o 
fator a mais de uma revolução tecnológica que prometeu, ao menos de acordo com os 
entusiastas, proporcionar muito mais canais do que nunca fora possível no espectro tradicional 
e trazer uma nova era de diversidade e escolha nos serviços de radiodifusão52. 

 

A publicidade sempre foi vista como a grande vilã das emissoras de rádio e televisão. 

Na verdade, não a publicidade em si, mas a lógica de consumo que ela tenta incutir nos 

telespectadores, transformando-os em meros consumidores de produtos de informação e 

cultural. Como essa lógica de tornar a população sujeitos passivos no processo 

                                                            
51 DIZARD JR., WILSON. A nova mídia: a comunicação de massa na era da informação. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed., 2000. p.131. 
52 SINCLAIR, John; JACKA, Elizabeth and CUNNINGHAM, Stuart (orgs.). op. cit. p.02. No original: [...] 

were all reflected in the arena of communications and the cultural industries, but with the added factor of a 
revolution in technology which promised, at least according to its enthusiasts, to provide many more 
channels than had ever been possible on the traditional bandwidth, and bring about a new era of diversity and 
choice in broadcasting services. 
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  comunicacional não é compatível com a função pública que deve ser cumprida pelos 

meios de comunicação social, a publicidade é geralmente proibida nas emissoras 

públicas. Como já dito acima, esse impedimento – até plausível – deixava as emissoras 

públicas vulneráveis à concorrência competitiva exercida pelas emissoras privadas. O 

empobrecimento financeiro das emissoras públicas as incapacitava de criar programas 

atrativos para a população. Nos casos em que a publicidade era permitida, muito embora 

controlada, a vulnerabilidade ficava no amadurecimento da identidade pública dessas 

emissoras. 

Nas análises mais otimistas sobre a repaginação do mercado midiático sofrida pelo 

crescimento vertiginoso das denominadas novas mídias, a publicidade diminui sua 

importância na influência do poder simbólico. A concorrência com as mídias digitais, com a 

Internet e com a multiplicação de canais difusores, trazida pela digitalização da televisão, 

terminou diluindo os investimentos publicitários. As empresas privadas da comunicação se 

vêem obrigadas a investir também nas novas mídias, ramificando sua atuação para além das 

ondas eletromagnéticas. 

Esses desafios se apresentarão também. para as empresas públicas e estatais. Para 

ultrapassá-los, a gestão dessas empresas precisará trazer outras fontes de financiamento, 

ciente da natureza da rede na qual está entrando e debater a questão da regulação da 

publicidade. 

Essas transformações estão ocorrendo de forma cada vez mais acelerada. Não é só o 

Estado, portanto, que passa por dificuldades ao tentar regulamentar um setor em constante 

transformação. As empresas privadas também estão tendo que repensar seus investimentos e 

isso inclui também sua forma de interagir com o telespectador. 

Por trás do escoamento dos investimentos publicitários em outros meios de 

comunicação está uma transformação substancial do papel do telespectador, do usuário dos 

bens culturais e informacionais. Se nas mídias tradicionais o espectador assumia uma função 

passiva, em posição vertical em relação aos comunicadores, nas novas mídias ele assume um 

papel mais interativo, mais horizontal, ele consome e fornece informação. É assim que Henry 

Jenkins analisa a nova mídia, em que está a cultura da convergência. Segundo o autor, “[...] 

muitos líderes da indústria afirmam que a razão principal de a televisão não poder continuar a 

operar do mesmo modo é porque está perdendo os espectadores mais jovens, que esperam 

exercer maior influência sobre a mídia que consomem”53. 

                                                            
53 JENKINS, HENRY. Cultura da convergência. São Paulo:Aleph, 2008. p.311. 
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  Em assim sendo, o impacto tecnológico que uma emissora pública embrionária 

pode sofrer, já não é tão grandioso quanto aquele já sofrido pela televisão em geral, ao 

menos seguindo esse raciocínio, pois a tendência será o mercado publicitário exercer cada dia 

menos influência em meios de comunicação como a televisão. O espectador assume um papel 

mais ativo no processo comunicacional à medida que interfere de forma mais intensa na 

programação. Para os exploradores do espectro, será necessária uma adequação a essa 

situação nova. Atender aos anseios da população, acolhendo suas opiniões sobre o produto 

cultural e informacional disponibilizado pelas emissoras e garantindo a ela uma relação 

dialógica, interativa e mais ativa. 

Se, por um lado, essa perspectiva tende para uma verdadeira crise generalizada dos 

sistemas radiodifusores tradicionais, impondo-lhes uma revisão sobre o papel que até hoje 

vem cumprindo no amadurecimento político e democrático da sociedade; por outro, ela nos 

aponta uma possibilidade para as emissoras públicas. 

Muito embora, como dissemos, muitos propalem a extinção de televisões exploradas 

pelo poder público e direcionada ao povo, um mercado que está hoje em constante mudança – 

e mudanças aceleradas – abre caminhos antes não imaginados, nem pelos operadores da 

política, nem pela academia. 

Com o advento da internet, surgiram muitas teorias que profetizavam o fim da 

televisão, o fim da história. São posicionamentos pessimistas, o que é compreensível quando 

nos deparamos com situações completamente novas para nossa percepção. Mas não 

esqueçamos que o mesmo ocorreu com o rádio, o vinil e, agora, inclusive o CD (Compact 

Disk), todos ainda resistentes aos prenúncios de seu fim. 

A título de exemplo, é o que nos diz Henry Jenkins, numa tentativa de nos explicar o 

que significa para ele “convergência”: 
 

Os mercados midiáticos estão passando por mais uma mudança de paradigma. Acontece de 
tempos em tempos. Nos anos 1990, a retórica da revolução digital continha uma suposição 
implícita, e às vezes explícita, de que os novos meios de comunicação eliminariam os antigos, 
que a internet substituiria a radiodifusão e que tudo isso permitiria aos consumidores acessar 
mais facilmente o conteúdo que mais lhes interessar54. 

 

Se é no período da “Cultura da convergência”, para usar um termo de Henry Jenkins, 

que a TV Brasil está sendo criada, suas normas reguladoras, seus operadores e receptores 

devem estar atento às possibilidades que surgem. Se é um momento de adaptações e 

                                                            
54 Ibid. pp.29 e 30. 
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  readequações, também é a hora de se repensar os velhos valores agregados à noção de 

sistema público de televisão. 

Caso pensarmos numa emissora de televisão que não incentive a integração entre os 

espectadores, que não lhes estimule a uma participação mais presente, seja na escolha da 

programação, seja nas decisões políticas importantes, estamos então pensando num modelo 

obsoleto, que insiste em considerar ouvintes e espectadores como meros consumidores. 

Se, também, o comportamento da população perante a grande mídia está mudando, 

uma emissora que pretende entrar agora no mercado midiático deve estar atenta a essas 

transformações.  

Em se tratando de uma emissora pública, os caminhos são mais ardilosos. Cientes 

das dificuldades pelas quais estão passando as empresas privadas da mídia, dificuldades estas 

impostas pelas regras do mercado, estudiosos do tema começaram a propalar a incapacidade 

de se sustentar uma emissora pública. 

Se considerarmos que essa emissora pública, recém-chegada às telas da população, 

está situada num país periférico, latino-americano, com desequilíbrios econômicos e sociais 

excludentes, o quadro se torna cada vez mais problemático. 

No entanto, é nesse momento que recorremos ao nosso olhar, as experiências 

internas que serão capazes de dar um novo caminho à sua história construída de acordo com 

suas vivências. 

Muito embora as vozes que prenunciam a decadência do sistema público televisivo 

cresçam a cada dia, alguns ainda persistem na sua importância para a paisagem audiovisual de 

qualquer país. Isso porque apenas um sistema público que não se submeta exclusivamente às 

leis do mercado publicitário dominante no setor comunicacional é capaz de garantir à 

população uma televisão democrática e participativa. 

Nessa mesma perspectiva, o sociólogo, jornalista e ex-ouvidor da TV Brasil, 

Laurindo Lalo Leal Filho, afirmou existir um deserto no espectro eletromagnético brasileiro 

que  é a ausência de um sistema público de televisão. E essa ausência gera consequências 

significativas na formação do pensamento crítico da população. Ou seja, 
 

[c]omo resultado, a ausência de uma televisão pública forte no Brasil impediu a formação de 
um público mais crítico em relação à TV comercial, resultado da falta de modelos alternativos. 
Também impossibilitou a criação de uma massa crítica capaz de exigir da televisão, no 
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  mínimo, o respeito aos preceitos constitucionais que determinam a prestação de serviços de informação, 
cultura e entretenimento55. 

 

No que pesem as observações quanto à pauperização do sistema público de televisão, 

substancialmente na Europa, eles devem ser levados em conta no sentido de se buscar 

caminhos alternativos que desviem dos mesmos obstáculos que desmantelaram as emissoras 

públicas do velho continente, seja no que se refere à perda de identidade dessas emissoras ao 

se submeterem às regras do mercado do capital, ou às ingerências governamentais, seja aos 

fins a que se destina sua programação. 

Para tanto, vamos partir para uma análise da sustentação legal e constitucional do  

sistema público de televisão brasileiro. Combinando as sugestões do Relatório MacBride com 

os ensinamentos mais recentes trazidos sobre a Comunicação Social, bem como as 

experiências locais levantadas pelas pesquisas nacionais até aqui comentadas, vamos analisar 

os fundamentos da TV Brasil. São princípios norteadores inseridos na Constituição Federal, 

na parte dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivas e na Comunicação Social, e também 

aqueles trazidos por leis ordinárias que dão os direcionamentos específicos da mídia 

brasileiras. 

 

                                                            
55  LEAL FILHO, Laurindo Lalo. A televisão pública brasileira, um vazio histórico. Trabalho apresentado no 
XVI Encontro da Compós, na UTP, Curitiba, 2007. 
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  CAPÍTULO II 

SISTEMA PÚBLICO DE TELEVISÃO E A CONSTITUIÇÃO: FUNDAMENTOS 

DA TV BRASIL 

 

Como pudemos perceber, são muitos os problemas que envolvem a Comunicação 

Social, os quais se potencializam quando identificados em países de terceiro mundo (tais 

quais os latino-americanos).  

Os sistemas públicos de televisão sofrem também dos mesmos males, com algumas 

questões a mais que os demais sistemas. Discute-se, de forma até acalorada, a sustentabilidade 

das emissoras públicas diante de um mercado midiático globalizado e altamente competitivo. 

Suscitam-se, ainda, problemas de censura, de cerceamento das liberdades de 

expressão, de informação e de comunicação sempre que se discute a atuação do Estado na 

regulação da Comunicação Social. 

O Brasil, por sua vez, em mais de cinquenta anos da história da televisão não 

vivenciou nenhuma experiência de uma emissora pública, operada pelo Estado – sem 

interferências governamentais – e direcionada para a população. 

Se por um lado o Brasil possui leis consideradas até avançadas no que tange à 

regulamentação das emissoras de rádio e televisão, por outro testemunha diariamente as 

violações dos princípios e objetivos que norteiam o serviço de radiodifusão. Podemos dizer 

ainda, mesmo que brevemente, que falta à população brasileira conceber a televisão como 

serviço público. Essa falta de pertencimento público é a origem de grande parte dos 

problemas existentes na Comunicação Social do país.  

A TV Brasil se propõe a não cometer os mesmos erros que são ou já foram 

cometidos pelas empresas privadas que compõem o atual quadro da mídia brasileira. Para 

isso, tanto o legislador ordinário quanto o constituinte previram a criação do sistema público 

complementar e estabeleceram fundamentos, princípios básicos para nortearem o 

funcionamento da emissora pública de televisão e da Comunicação Social como um todo. 

No capítulo anterior, vimos alguns direcionamentos sugeridos por pesquisas 

nacionais e internacionais a serem seguidos pelos países periféricos, caso queiram para sua 

população uma mídia verdadeiramente democrática e pluralista, a serviço da formação crítica 

e livre de seus cidadãos. No Brasil, por exemplo, os passos da sua primeira emissora pública 

podem partir dos mandamentos básicos de sua lei fundamental. Outros países 
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  latinoamericanos, como Argentina e Venezuela, optaram iniciar suas reformas por um 

freio de arrumação nas empresas privadas exploradoras do espectro. 

Agora iremos iniciar o olhar interno, o que o ordenamento jurídico brasileiro 

reservou para o sistema público de comunicação do país. 

 

2.1. A previsão constitucional do sistema público de televisão brasileiro 

A Constituição Federal brasileira de 1988 foi a primeira em sua história a elevar ao 

patamar constitucional a Comunicação Social. Por muitos chamada como a Constituição 

Cidadã, dedicou todo um capítulo, com cinco artigos, para o tema. 

Em sua maioria, são dispositivos principiológicos, que garantem a liberdade de 

expressão, informação e manifestação do pensamento, vedam toda e qualquer forma de 

censura e estabelecem diretrizes básicas a serem seguidas pelas empresas exploradoras do 

espectro. 

As únicas alterações sofridas por essa parte da Constituição datam de 2002, através 

da Emenda Constitucional de n.36, editada pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso, e se 

restringem ao art.222 e parágrafos. Foi por meio dessa Emenda que se abriu no Brasil a 

possibilidade de pessoas jurídicas, constituídas sob as leis brasileiras e com sede no país, 

serem proprietárias de jornais e empresas radiodifusoras de som e de som e imagem. Abrindo 

a participação do capital estrangeiro nas empresas do setor, a Emenda reserva setenta por 

cento do capital votante para os brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. A 

participação do capital externo foi algo que sempre ocorreu de fato no Brasil, mas legalmente 

nunca fora permitido até então. 

Um episódio comumente narrado que aponta a problemática da participação de 

capital estrangeiro é o do acordo ocorrido em 1966, entre a Time-Life e a Globo. A ABERT 

(Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), associação patronal fundada em 

27 de novembro de 1962, recebeu uma denúncia, em 1966, sobre a atuação de empresas 

estrangeiras na radiodifusão brasileira. O governo sempre olhou com muita cautela – ao 

menos numa análise legalista – a interferência do capital estrangeiro em empresas de 

radiodifusão nacional, receando a imposição de conteúdos e de programação. Impedir a 

participação de capital estrangeiro e, consequentemente, quaisquer influências externas 

naquilo que deve ou não ser exibido nas telas da população, é uma das formas de se evitar a 

informação em sentido único, a dominação estrangeira na nossa forma de nos ver nos meios 

de comunicação. 
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  O episódio Globo / Time-Life teve grande repercussão na época. A Rede Globo 

já dava sinais do seu poderio, ameaçando a sobrevivência das emissoras que já existiam 

no Brasil. A TV Rio, que foi a que mais sofreu com o ascendente prestígio da Rede Globo 

com a população, alertou a classe das empresas radiodifusoras sobre o perigo da inserção do 

capital estrangeiro na Globo, que só a tornaria cada vez mais forte. Foi assim que, “João 

Calmon, presidente da entidade, levou à Câmara dos Deputados, comunicado sobre a atuação 

do Time-Life na Globo e outras infiltrações como a compra de 29 emissoras paulistas também 

por um grupo americano”56.  

Um grande impasse foi gerado nesse episódio. Se as autoridades públicas 

resolvessem interferir na situação e punir a Globo com a cassação da emissora, abriria um 

precedente para maior interferência estatal possibilitando uma eventual estatização tão temida 

pelos empresários. Se os contratos firmados fossem anulados, essa decisão poderia ser vista 

como um prêmio à emissora, pois nenhuma punição de fato ela receberia. Se, por sua vez, 

fosse deixado tudo como estava, poderia comprometer a independência dos veículos de 

comunicação nacionais. “Em 1967, o caso foi arquivado pela Presidência da República em 

troca de apoio à ditadura”57. 

Mas são “[n]os momentos de qualquer ameaça, como a de estatização, capital 

estrangeiro etc., ao seu poder econômico, [que] a elite minoritária representada pela ABERT 

nunca mediu esforços, colocando a sobrevivência do rádio e da TV como confundindo-se com 

a defesa da própria soberania nacional e da independência do Brasil”58.  

Essa postura das grandes empresas, de agir unicamente conforme seus próprios 

interesses, não é um episódio isolado. O que o caso Globo / Time-Life nos ensina é que as 

empresas se apropriaram do discurso da defesa nacional contra o capital estrangeiro para, na 

verdade, defender seus próprios interesses financeiros e econômicos. 

Hoje, o que ocorre é uma apropriação de um direito menos palpável que o 

econômico. Apenas a título de demonstração, podemos trazer a questão da liberdade de 

expressão. O professor Edgard Rebouças alega que essa liberdade “[...] passou a ser 

“propriedade” dos jornais, a partir do final do Século XIX. Desde então, a sociedade passou a 

ocupar o lugar de um mero coadjuvante nas definições das políticas públicas para o setor das 

comunicações. [...]”59. 

                                                            
56 FEDERICO, Maria Elvira Bonavita. op cit. pp.88 e 89. 
57 REBOUÇAS, Edgard. Estratégia retórica dos “donos” da mídia como escudo ao controle social. LIBERO, 

Ano IX, n.17, junho de 2006. pp.41 – 49. p.45. 
58 FEDERICO, Maria Elvira Bonavita. op cit. pp.88 e 89. 
59 REBOUÇAS, Edgard. op.cit. p.42. 
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  A cada investida do poder público na regulamentação da comunicação social, os 

empresários reagem alegando ingerência governamental na liberdade de expressão e na 

democracia e a volta da censura estatal. Para o professor Edgard, esse é um argumento 

“[...]vazio e inconsistente, mas que encontra eco junto a certos (de)formadores de opinião e 

setores bem acomodados da sociedade, que ligam as sirenes quando escutam a palavra 

“censura”; mesmo que na maioria dos casos não tenha nada a ver com o processo [político] 

pelo qual o país passou[...]”60. 

Nessa relação conflituosa, entre as empresas entre si e entre elas e o Estado, não se 

abriu (e ainda não se abre) espaço para a criação e fortalecimento de uma emissora pública de 

qualidade. Uma emissora pública que reúna em suas características a possibilidade de 

perseguir aquelas orientações dadas pelo Relatório MacBride. Que exerça um papel 

contrabalanceador nos conflitos entre o mercado e o Estado. Isso quer dizer, uma emissora 

pública complementar às privadas e estatais. 

Por esse motivo, há no art.223 da CF/88, caput, in fine, que as concessões, 

autorizações e permissões para exploração do serviço de radiodifusão outorgadas pelo Poder 

Executivo devem observar “o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público 

e estatal”. 

É nesse dispositivo que se encontra a fundamentação constitucional da televisão 

pública. O poder constituinte estabeleceu, pelo princípio da complementaridade, o 

funcionamento simultâneo e equilibrado de três sistemas de exploração dos serviços de 

radiodifusão.  

A dificuldade reside em saber como se define e se configura esse equilíbrio, mas, 

logicamente, para que ele exista tal qual previsto na Constituição é necessário que existam 

também os três sistemas. Até 2008, as investidas do Governo brasileiro no sistema público se 

resumiam às emissoras educativas e culturais, não raras vezes acusadas pelos teóricos de 

elitistas. 

O projeto da TV Brasil aponta para uma emissora mais generalista, com programas 

culturais, de jornalismo, voltados ao público jovem e de debates61. A existência de uma 

ouvidoria direciona para uma emissora mais preocupada com a participação da sociedade na 

sua construção, o que pode elucidar uma diferenciação entre emissoras estatais e públicas. É 

pela ausência de uma emissora pública não-estatal como a TV Brasil que se fala de um 

                                                            
60 REBOUÇAS, Edgard. Op.cit. p.47. 
61 SISTEMAS públicos de comunicação no mundo: experiência de doze países e o caso brasileiro. São Paulo: 

Paulus, Intervozes, 2009. (Coleção Comunicação). p.287. 



 

51

  deserto no espectro eletromagnético brasileiro62. E será de acordo com os objetivos 

preceituados pela lei instituidora da EBC que caracterizaremos a TV Brasil como uma 

emissora pública, numa tentativa de aprofundarmos nessa distinção inusitada trazida pela 

Constituição da República Federativa do Brasil entre três sistemas de televisão. 

 

2.2 TV Brasil: pública ou estatal? 

O advento da lei criadora da EBC atualizou o debate em torno do sistema público de 

radiodifusão brasileiro, trazendo, junto com sua promulgação, alguns paradigmas da 

comunicação social, objeto de considerados estudos sobre o tema. 

Uma das primeiras inquietações que surgem ao estudar televisão pública no Brasil é 

exatamente a diferenciação constitucional de três sistemas de radiodifusão, a saber, o público, 

o privado e o estatal. 

Na verdade, o problema não reside na simples diferenciação, já que os sistemas 

comunicacionais de radiodifusão se polarizam entre o público e o privado. Inevitavelmente, 

com a existência de um terceiro sistema, cria-se a oposição indefinível entre o público e o 

estatal. 

Esse é um ponto que o presente trabalho aborda de forma direta, indicando 

bibliografias mais precisas sobre o debate, sempre que possível. Afinal, não é esse o objeto do 

presente estudo, apesar dessa diferenciação ser imprescindível para a caracterização do 

efetivo foco dessa análise, qual seja, a televisão pública. 

Quando da criação da TV Brasil, o legislador estabeleceu como princípio do serviço 

público de televisão nacional o da complementaridade entre os sistemas público, privado e 

estatal. Muito embora esse mesmo princípio já se encontre presente na Constituição Federal, 

na parte em que trata da Comunicação Social, não existe no país regra regulamentadora que 

conceitue e diferencie esses três sistemas. 

Essa divisão da radiodifusão sonora e de sons e imagens em três sistemas não existe 

em outros ordenamentos, o que dificulta um estudo comparado para melhor esclarecer os 

eventuais motivos para essa diferenciação. 

Partindo da experiência brasileira na comunicação social – seja na história dos meios 

de comunicação em massa, seja na forma como o ordenamento jurídico regulamenta o setor –, 

pode-se extrair que a diferenciação entre público e estatal se dá por dois motivos. Primeiro, 
                                                            
62 LEAL FILHO, Laurindo Lalo. O fascinante desafio da Rede Pública de Televisão. Princípios – Revista 

Técnica, Política e de Informação, São Paulo, 01 ago. 2007. 
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  pelo receio do legislador das interferências governamentais em emissoras de rádio e 

televisão, prática comum do governo militar que antecedeu a constituinte. Depois, o 

sistema público seria uma forma de equalizar os sistemas privado e estatal já existentes, mas 

com prevalência do primeiro63. 

Assim, a criação de um terceiro sistema complementar aos então já existentes seria 

um caminho em busca da autonomia em relação ao mercado e às ingerências governamentais. 

No entanto, na falta de uma norma infraconstitucional regulamentadora que diferencie e 

conceitue esses sistemas, necessário se faz recorrer à doutrina jurídica que se propõe estudar 

os serviços públicos. 

O conceito de serviço público não é consenso entre os doutrinadores do Direito 

Administrativo. A expressão traz em si inúmeras características e mais de um sentido em 

decorrência da própria evolução das funções do Estado. 

Há dois sentidos que podem ser extraídos da expressão serviço público, quais sejam, 

o subjetivo e o objetivo64. O primeiro leva em consideração os órgãos do Estado responsáveis 

pela prestação de atividades voltadas à comunidade. O segundo, a atividade em si prestada 

pelo Estado ou seus agentes. 

Existem, ainda, dois critérios adotados para sistematizar o conceito de serviço 

público. O critério formal valoriza o regime jurídico que disciplina a atividade. Dessa feita, se 

as regras que regulamentam determinado serviço são de direito público, logo o serviço é 

público. Já o critério material acentua a natureza da atividade exercida. Conforme este último 

critério, serviço público é aquele que atende direta e preferencialmente a comunidade. 

Todas essas diferenciações são apenas tentativas de dar maior clareza ao conceito, 

muito embora a evolução contínua do papel do Estado torne praticamente impossível uma 

conceituação precisa do que venha a ser serviço público num determinado momento histórico. 

Esses sentidos que o serviço público pode ter e os dois critérios utilizados para caracterizá-lo 

são insuficientes para uma aproximação conceitual pertinente para o presente trabalho. 

Tanto é assim, que José dos Santos Carvalho Filho, doutrinador da área do Direito 

Administrativo, afirma em seu manual65: “A conclusão a que se chega é que, insuficientes os 

critérios, tomados de forma isolada, devem todos eles ser considerados na formação da 
                                                            
63 MARTINS, Mariana. Artigo 223 coloca em xeque papel do Estado e do mercado . In: Observatório do 

Direito à Comunicação. Disponível em: 
http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/content.php?option=com_content&task=view&id=4132. 
Acesso em: 10 de dezembro de 2008. 

64 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2005. p.299. 

65 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit. p.300. 
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  moderna fisionomia que marca a noção de serviço público” (grifo no original). Esse 

sentido moderno que, segundo entendemos, deve-se emprestar à noção do serviço 

público de televisão. 

A literatura sobre o tema é extensa e as tentativas de classificação e caracterização do 

serviço público são inúmeras. Para aqueles que têm interesse em se aprofundar mais no 

assunto, remete-se à leitura do manual supracitado, pois aqui nessa pesquisa o interesse em 

apresentar esse tema dá-se unicamente para apontar a polêmica distinção constitucional entre 

serviço público e estatal da radiodifusão. 

Curioso perceber que, numa breve tentativa em estabelecer critérios diferenciadores 

dos serviços público e estatal, leva-nos a uma aproximação conceitual, aparentando tratar-se 

de dois conceitos indissociáveis. Como se diferenciar o público do estatal fosse, por si só, 

uma contradição de termos. 

A Constituição da República do Brasil ao regulamentar outros serviços considerados 

públicos, como a saúde ou a educação, não atribui a estes a complementaridade conferida ao 

serviço de radiodifusão, muito embora sejam serviços prestados tanto pelo poder público 

quanto pela iniciativa privada. O que o constituinte originário fez foi garantir a ambos os 

serviços, saúde e educação, livre exploração à atividade privada, atendidas algumas condições 

(art.199 e 209 da CR/88). Seguindo o mesmo entendimento, Venício A. De Lima explica que 

“[a]o contrario de setores como saúde, habitação e educação, por exemplo, as comunicações 

não são percebidas , pela imensa maioria da população como um direito humano básico. E 

mais: não se percebe como o controle da mídia pode determinar o próprio controle do poder 

político”66. 

A pergunta que se faz é a seguinte: por que diferenciar, apenas para a radiodifusão, o 

público do estatal? A conclusão à qual se pode chegar, por ora, é que ocorre na Constituição 

uma confusão de termos. Este é o reflexo da realidade comunicacional do país na década de 

cinquenta, quando o poder público não possuía capital nem interesse para instituir o serviço 

público de televisão. O resultado não podia ser outro: a exploração do serviço de natureza 

essencialmente pública já monopolizada por empresas privadas, sem espaço para a exploração 

pública do espectro. 

Talvez por isso não tenha sido necessário garantir a livre exploração da radiodifusão 

pela iniciativa privada. Essa já era – e ainda é – a realidade da comunicação social do Brasil. 

                                                            
66 DE LIMA, Venício A.. O que fazer para democratizar as comunicações?. In: CAMINHOS para uma 

comunicação democrática. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2007. (Le Monde Diplomatique Brasil).pp.83-
91. P.86 
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  A complementaridade em comento pode ser compreendida como uma tentativa de ao 

menos garantir o espaço para a exploração pública, mas por uma emissora que não caia 

no aforismo da TV chapa branca nem no discurso da censura estatal. 

A importante contribuição desse dispositivo é que, apesar da infeliz diferenciação de 

três sistemas, atribui competência do Poder Executivo em outorgar ou renovar concessão, 

permissão e autorização do serviço de radiodifusão. Com isso, o constituinte deixou claro que 

a radiodifusão sonora e de sons e imagens é um serviço público. Logo, conclui-se que esses 

três sistemas são apenas formas diferentes de explorar um serviço indiscutivelmente público. 

Entretanto, o avanço ainda não é significativo para compreender a diferença da forma 

de exploração pública ou estatal. Permanece, portanto, a confusão conceitual debatida por 

Mariana Martins, em artigo publicado no sítio do “ Observatório do Direito à 

Comunicação”67: 
 

A confusão conceitual, no entanto, extrapola o texto constitucional, os debates acadêmicos e as 
discussões sobre uma possível regulamentação do Artigo 223, e se concretiza nas experiências 
de comunicação pública registradas como tal no Brasil. Em sua maioria, estas iniciativas 
nascem de projetos estatais, como as TVs Educativas e rádios ligadas aos estados e municípios. 
No entanto, por questões que vão da forma de organização destes veículos às conjunturas 
políticas nacional e regional, praticamente nenhuma deixou de estar atrelada às vontades dos 
governos de plantão. 

 

A dificuldade em conceituar esses sistemas é também reflexo da falta de 

regulamentação dos artigos constitucionais que tratam da Comunicação Social, assim como 

pelas ações políticas ainda muito tímidas e incapazes de causar reformas significativas no 

setor ou as tentativas frustradas de criar uma televisão preocupada exclusivamente com o 

público. Afinal, não podemos esquecer que no Brasil as experiências das televisões públicas, 

como a TV Cultura de São Paulo, inicialmente pensada para ser uma emissora independente 

do Estado, nunca atingiu a almejada autonomia.  

Outro fator bem peculiar ao caso brasileiro é porque os serviços garantidos como 

públicos são considerados pela população ineficientes e de má qualidade. Da mesma forma é 

o entendimento de Regina Mota68: “Uma dificuldade ao pensar-se a televisão pública no 

Brasil é a falta de clareza do significado do termo que a qualifica, já que, não apenas no 

                                                            
67 MARTINS, Mariana. Artigo 223 coloca em xeque papel do Estado e do mercado . In: Observatório do 

Direito à Comunicação. Disponível em: 
http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/content.php?option=com_content&task=view&id=4132. 
Acesso em: 10 de dezembro de 2008. 

68 MOTA, Regina. Uma pauta pública para uma nova televisão brasileira. Revista de Sociologia Política. 
Curitiba, v.22, p.77-86, jun. 2004. p.79. 
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  âmbito da televisão mas em qualquer outro setor da sociedade, o termo “público” 

remete-nos ao da ação do Estado”. 

Um caminho a ser seguido, em busca de uma diferenciação eficaz e, portanto, apta 

para ser um ponto de partida para a análise aqui proposta, é comparar a natureza do 

funcionamento de emissoras públicas de outros países. 

As maiores referências regularmente citadas por especialistas da área são a BBC de 

Londres, NHK do Japão, a da Alemanha, entre outras. São essas emissoras responsáveis para 

a atual concepção de serviço público de radiodifusão. 

Basicamente, são emissoras nas quais a participação da população é uma realidade. 

Seja na contribuição para a sustentabilidade (através de tributos incidentes na compra de 

aparelhos receptores), seja na possibilidade real de interferir e influenciar a grade 

programática. E, logicamente, a independência financeira imprescindível para manterem-se 

isentas às influências do mercado e autônomas às ingerências dos governos. 

A Lei n.11.652/2008 estabelece formas de financiamento da receita da Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC) que buscam a desejada autonomia financeira de um sistema 

público de televisão. Os doze incisos do art.11 da referida lei trazem um rol exaustivo de 

fontes de receita para a empresa, entre eles uma contribuição criada para o “Fomento da 

Radiodifusão Pública”. É uma contribuição devida por empresas prestadoras de diversos 

serviços de telecomunicações, tendo como fato gerador suas prestações de contas, e no 

mínimo 75% (setenta e cinco por cento) dessa arrecadação são destinados aos recursos 

financeiros da EBC. 

A complementaridade dos sistemas público, privado e estatal foi repetida nesta lei 

como sendo um dos princípios do serviço de radiodifusão pública, ao lado de outros basilares 

como da autonomia em relação ao Governo Federal e da participação da sociedade civil no 

controle da aplicação dos princípios. 

Depreende-se desses marcos legais que a televisão é, numa conceituação mais ampla 

e genérica, um serviço público de per se. Tanto é assim que a exploração privada só se dá 

mediante concessões, permissões e autorizações, através de processo licitatório. E todos os 

sistemas devem atender aos princípios da comunicação social estabelecidos na Constituição. 

Universalidade e qualidade na prestação do serviço são alguns deles. Mas, no Brasil, 

diferenciar o público do estatal não é, de fato, uma tarefa fácil. Além dos conceitos se 

confundirem bastante, as experiências brasileiras de televisão comandada por entes públicos 

também tornam indefiníveis os dois termos.  
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  No governo militar, houve uma forte investida na expansão das redes de 

televisão para transmissão em todo o vasto território nacional. Os generais logo se 

preocuparam em constituir um sistema de educação da massa pela televisão, criando no Brasil 

dos anos 1960, pelo Decreto-lei n.236/67, a figura da televisão educativa. Nessa categoria a 

veiculação de publicidade paga já era proibida, como é ainda hoje. Eram comandadas pelo 

governo federal , e, logo depois, com a ramificação para a esfera estadual, pelos governos 

estaduais e também pelas universidades federais. Até então as modalidades de comunicação 

se diferenciavam pela forma de suas outorgas. Dividiam-se, portanto, em comercial, educativa 

e comunitária. 

Quando se promulgou a Constituição de 1988, uma outra forma de diferenciar essas 

modalidades foi trazida. Desde então a lei maior estrutura o modelo em sistemas: público, 

privado e estatal. Talvez, por isso, os dois termos – público e estatal – por muitas vezes são 

usados indefinidamente. 

A lei criadora da TV Brasil vem se somar a esses dois marcos regulatórios trazendo, 

se não uma definição mais precisa, ao menos um elemento de diferenciação associado à 

independência em relação ao governo e à autonomia quanto ao mercado. Portanto, a criação 

da EBC foi “articulada com o claro propósito de diferenciar-se do que até então havia sido 

construído pelo governo federal em termos de comunicação própria para operar uma ‘efetiva 

mídia pública’”.69 

Existe nisso uma clara intenção de não se confundir com as TVs Educativas, as quais 

são consideradas estatais, pois nelas inexiste aquele elemento diferenciador de autonomia 

frente ao mercado e ao Estado. Com esse marco legal, foi criado, pois, o sistema público de 

radiodifusão brasileiro, consolidando a idéia de “que a visão por trás do modelo da EBC 

aproxima-se daquela que compreende a mídia pública como um espaço democrático 

necessário entre o mercado e o Estado”.70 

Consideradas da mesma forma como estatais, as emissoras da Câmara (TV Câmara), 

do Senado (TV Senado), do Supremo Tribunal Federal (TV Justiça) e do Exército são 

dirigidas pelos presidentes de cada órgão diretamente, logo, possuem um modelo de gestão 

mais centralizado, distanciando-se das intenções imparciais da TV Brasil.  

Portanto, segundo os marcos regulatórios aqui comentados, são públicas aquelas que 

buscam autonomia em relação ao Governo e ao mercado, devendo ter fontes de 

                                                            
69 SISTEMAS públicos de comunicação no mundo: experiência de doze países e o caso brasileiro. São Paulo: 

Paulus, Intervozes, 2009. (Coleção Comunicação). p.44. 
70 Ibid., p.45. 
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  financiamentos próprias, vedação da publicidade, participação da população e responder 

minimamente aos princípios estabelecidos tanto pela legislação ordinária quanto, e 

principalmente, pela Constituição. 

Essa é uma conclusão interessante, pois nos leva a uma outra premissa básica. Se 

todas as formas de exploração do serviço, pública, privada ou estatal, são antes de mais nada 

um serviço público, todas essas emissoras, inclusive as de exploração privada, têm que 

respeitar os preceitos legais e constitucionais. 

Priorizar a produção e a cultura locais, respeitar a diversidade regional, incentivar o 

pensamento crítico dos cidadãos são objetivos tão importantes quanto o do entretenimento. 

Todos eles devem de uma forma ou de outra serem respeitados pelas empresas privadas de 

televisão, e não apenas pelas emissoras públicas. As empresas privadas acreditam que uma 

adequação da sua programação ao objetivo comum é um atentado à sua liberdade, como 

afirma Ignácio Ramonet71: 
 
Os grandes meios de comunicação privilegiam seus interesses particulares em detrimento do 
interesse geral e confundem sua própria liberdade com a liberdade de empresa, considerando 
esta a principal de todas as liberdades. Mas a liberdade de empresa não pode, de forma alguma, 
prevalecer sobre o direito dos cidadãos a uma informação rigorosa  e verificada, nem servir de 
pretexto para a difusão consciente de notícias falsas ou de difamações. 
 

Como se vê, os interesses mercadológicos da mídia comercial são outros. 

Historicamente, o papel dos serviços públicos de televisão na sociedade justifica-se na 

garantia da diversidade e na proteção da identidade cultural local e nacional, enquanto para as 

empresas privadas é mais interessante uniformizar gostos, costumes e comportamentos para, 

assim, facilitar a venda de espaços publicitários. Todavia, essas diferenças não são 

excludentes. Na verdade, elas podem e devem ser complementares. Afinal72,  
 

[...] acredita-se ainda amplamente que funções básicas, como baixo custo e universalidade na 
provisão confiável de informação, educação e cultura, e o fornecimento de bens e serviços para 
gostos e interesses minoriários, não pode ou não será suficientemente servido pelo mercado 
comercial [...]. 
 

O fato da lei da TV Brasil vedar o anúncio publicitário, aceitando apenas um apoio 

cultural, e mesmo assim, quando não ferir aos princípios e objetivos do programa patrocinado, 
                                                            
71 RAMONET, Ignácio. O quinto poder. In: CAMINHOS para uma comunicação democrática. São Paulo: 

Instituto Paulo Freire, 2007. (Le Monde Diplomatique Brasil). Pp. 29-44.p.41 
72 BARDOEL, Johannes; d'HAENENS Leen. Reinventing public service broadcasting in Europe: prospects, 

promises and problems.  In Media, Culture & Society. Los Angeles, London, New Delhi and Singapure: 
SAGE publication. vol. 30, 2008. p. 343. No original: [...] it is still widely believed that basic functions, such 
as low-cost and universally available reliable provision of information, education and culture, and the 
catering for minority tastes and interests, cannot or will not be sufficiently served by the commercial market. 
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  mostra que a publicidade não é a única forma de financiar uma emissora de televisão. 

Foi por isso que foram estabelecidas mais onze fontes de receita, numa tentativa de 

manter a TV Brasil autônoma em relação ao mercado, independente em relação ao Governo, e 

atender às demandas da população no setor. No entanto, as demais verbas previstas não 

podem ser consideradas fontes fixas de recursos, impossibilitando um vislumbramento da 

sustentabilidade da EBC73. 

Contudo, esse equilíbrio aparentemente perfeito que a lei delineia para a TV Brasil 

entre essas três forças conflituosas, não ocorre assim tão harmoniosamente na prática. 

Imaginar que vedar o anúncio publicitário pode proporcionar por si só esse almejado 

equilíbrio seria pura inocência.  

Esse tipo de impedimento exige uma reflexão um pouco mais profunda. O mercado 

televisivo brasileiro é dominado por uma única lógica: a comercial – apesar disso depor 

contra expresso mandamento constitucional da existência equilibrada e concomitante de três 

sistemas radiodifusores complementares. A TV Brasil, para ser atrativa à população e atender 

aos seus objetivos, precisa inevitavelmente saber como sobreviver com essa força antagônica 

que é a televisão comercial. Para tanto, necessita de fontes de receitas seguras e suficientes 

para sobreviver sem precisar de recorrer a investimentos publicitários. 

Em vários países, o financiamento da emissora pública se dá em duas frentes: 

recursos públicos e captações próprias. Recursos públicos são as taxas, subsídios, 

empréstimos estatais. As captações próprias englobam vendas de produtos e serviços e 

anúncios publicitários. São comuns as taxações diretas dos cidadãos, o que muitos consideram  

importante para manter a autonomia do sistema público. Países como Alemanha, Reino 

Unido, Portugal, utilizam essas duas fontes. Uma pesquisa realizada em doze países sobre 

seus respectivos sistemas públicos de comunicação e ainda o caso brasileiro , conclui quanto 

ao financiamento desse sistema que 
 

[...] reforça o caráter público [...] por garantir maior independência diante dos governos e do 
mercado, bem como propiciar a relação direta do cidadão com o sistema. Ao remunerar 
diretamente o serviço, a população tende a ser mais exigente e participativa, cobrando 
qualidade e eficiência.74 
 

                                                            
73 FARACO, Alexandre Ditzel. Democracia e regulação das redes eletrônicas de comunicação: rádio, 

televisão e internet. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p.244. 
74 SISTEMAS públicos de comunicação no mundo: experiência de doze países e o caso brasileiro. São Paulo: 

Paulus, Intervozes, 2009. (Coleção Comunicação). p.302. 
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  O financiamento da televisão parece ser a base de sua independência. Existe 

uma tendência em considerar rendidas ao mercado emissoras cuja maior fonte de renda é 

a publicidade paga e, rendidas ao governo, caso o poder público seja o maior financiador. 

Porém, o cenário midiático encontra-se em acelerada transformação o que propicia novas 

maneiras de enxergar a realidade. O financiamento publicitário, por exemplo, pode passar por 

um processo de regulamentação que possibilite às emissoras que se utilizam dele considerável 

isenção editorial. Alegar de pronto que a propaganda é o mal personificado impede um fluxo 

de renda mais maleável, condizente com as atividades diárias das emissoras de televisão, as 

quais exigem agilidades para coberturas jornalísticas e de última hora. 

As emissoras públicas devem lançar mão também de fontes alternativas, 

diversificando seu mercado, montando suas próprias produtoras e distribuidoras, ramificando 

suas atividades em âmbitos locais e regionais. No entanto, isso significa fortalecer um sistema 

público sempre indesejado pela iniciativa privada e, infelizmente75, 

 
[o] Executivo brasileiro, aparentemente, não tem tido forças para confrontar os grupos 
dominantes de mídia privados, eles próprios poderosos atores econômicos e políticos. Ao 
contrario, deles depende e se vê na contingência de com eles negociar não só as propostas de 
políticas públicas de comunicações, mas, inclusive, propostas em outras áreas (economia, 
educação, esportes, cultura, etc). 
 

Dessa feita, a presente pesquisa parte dos pressupostos constitucionais, legais e 

doutrinários acima expostos, além dos parâmetros históricos da comunicação social no país, 

para caracterizar a TV Brasil como emissora pública. Ou seja, a Empresa Brasil de 

Comunicação como objeto desse estudo será analisada sob o ponto de vista da 

complementaridade e dos demais princípios constitucionais, dos parâmetros da Lei 

n.11.652/2008, do atendimento às demandas da população e da busca de uma alternativa aos 

sistemas privado e estatal já existentes. 

Todas as considerações em torno da TV Brasil feitas neste trabalho levam em conta 

essa concepção adotada tanto pela legislação quanto pela doutrina aplicadas ao tema. Existem 

conseqüências inevitáveis na forma de encarar a televisão pública sob esses delineamentos 

elencados, bem como na forma como essa emissora irá se estabelecer no mercado midiático 

brasileiro. 

 

                                                            
75 DE LIMA, Venício A.. O que fazer para democratizar as comunicações?. In: CAMINHOS para uma 

comunicação democrática. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2007. (Le Monde Diplomatique Brasil).pp.83-
91. p.85 
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  2.3 A Constituição da República de 1988 e os princípios norteadores – 

complementaridade, regionalismo e pluralismo 

Alguns princípios trazidos pela Constituição de 1988 são bastante relevantes para o 

estudo da primeira emissora pública do Brasil, nos quais, por ora, nos reteremos. 

O primeiro diz respeito à complementaridade dos sistemas público, privado e estatal. 

No art.223 da CF/88 está estabelecida a competência do Poder Executivo para renovar e 

outorgar as concessões, permissões e autorizações para os serviços de radiodifusão de sons e 

imagens. Esses atos administrativos devem, contudo, observar o princípio da 

complementaridade dos sistemas público, privado e estatal. 

No que pesem as discussões quanto à indefinição do que vem a ser cada um desses 

três sistemas76, podemos extrair que houve uma preocupação por parte do poder constituinte 

com o equilíbrio entre a exploração estritamente comercial e aquelas que não se submeteriam 

às leis do mercado nem às ingerências governamentais (a pública e a estatal). 

Foi uma cautela bastante pertinente do nosso constituinte. Como vimos 

anteriormente, a exploração privada dos serviços de radiodifusão se consolidou no mercado 

midiático. Não podemos tirar-lhes o mérito dos avanços tecnológicos que proporcionaram a 

divulgação de fatos noticiosos quase que instantaneamente. Investimentos em massa nas 

infraestruturas da comunicação propiciaram uma comunicação mais veloz e mais presente na 

vida dos cidadãos. Consequências que, se dependessem do investimento do poder público e 

da agilidade de um Estado burocratizado, iriam levar muito mais tempo para se estabelecerem 

no mercado midiático brasileiro. 

Pode parecer uma suposição apressada. Mas não falamos sem fundamento. A 

experiência mais próxima que o Brasil teve de emissora pública, ao menos nos termos 

sustentados por essa pesquisa, foi a TV Cultura de São Paulo. 

Laurindo Lalo, sociólogo, jornalista e ex-ouvidor da TV Brasil, realizou um estudo 

de caso da TV Cultural de São Paulo. Como pesquisador e funcionário, fez uma pesquisa de 

campo para sua dissertação de mestrado, com o objetivo de77  

 

[...] analisar como se dá a luta entre um projeto liberal de comunicação eletrônica e o projeto 
político autoritário implantado no país, tendo a acompanhá-los demandas populares que 

                                                            
76 Para discussão mais aprofundada: MARTINS, Mariana.. Artigo 223 coloca em xeque papel do Estado e do 

mercado. Disponível em: 
http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/content.php?option=com_content&task=view&id=4132. 
Acesso em 10 de dezembro de 2008. 

77 LEAL FILHO, Laurindo. Atrás das câmeras: relação entre cultura, Estado e televisão. São Paulo: Summus, 
1988. p.14. 
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  penetram nas brechas abertas pelo conflito entre os dois projetos dominantes. [...E] descobrir até que ponto 
um meio de comunicação de massa, com as características da Fundação Padre Anchieta, é permeável às 

contradições reais existentes na sociedade abrangente e como isso se reflete na sua gestão e na 
sua programação. 
 

Como não podia ser diferente, o sociólogo Laurindo Lalo observou que o projeto da 

TV Cultura fora impregnado pelo conservadorismo, pelo liberalismo e pela perpetuação de 

um grupo elitista no poder. Sob o argumento de escassez de documentos capazes de definir a 

linha filosófica adotada para a criação da TV Cultura, traz à colação textos publicados pelo 

jornal O Estado de São Paulo, nos quais  

 

[...] percebe-se uma ampla sintonia com o projeto que, além das três características já 
apontadas (produção de e para a “elite”, reservas quanto ao veículo e forte dose de 
regionalismo), tem a integrá-las uma visão conservadora da sociedade, ainda que apresentada 
através do discurso liberal. [...] A ampla convocação à população para que participasse do 
projeto da TV Cultura expresso no discurso do seu primeiro presidente esbarrava no texto do 
estatuto da emissora, criado para perpetuar um grupo no poder78. (grifos no original) 
 

Conceber a complementaridade das emissoras de televisão privada, pública e estatal 

se torna uma tarefa cada vez mais difícil à medida que avançamos na análise de cada um 

desses sistemas. Vemos um circuito privado, comercial, ditando suas próprias regras, 

desconsiderando todos os objetivos que são dirigidos ao serviço de televisão e sem sofrer 

qualquer tipo de responsabilização por parte do Estado ou da sociedade civil. Vemos também 

a tentativa desastrosa de se criar a TV Cultura de São Paulo que se travestisse de 

características públicas. E vemos, agora, a TV Brasil surgir num contexto extremamente 

problematizado pelas relações globais que permeiam os grandes conglomerados midiáticos no 

mundo, sem um discurso aparentemente sólido que justifique e sustente seu projeto. Uma 

televisão pública criada sem o público. 

Mantendo ainda a TV Cultura como parâmetro, Laurindo também nos traz qual a 

noção de regionalismo capitaneada pelo projeto dessa emissora, preocupado com a “ordem 

espiritual da população de São Paulo”. No discurso de inauguração da TV Cultural, José 

Bonifácio Coutinho Nogueira, primeiro presidente da Fundação Padre Anchieta, concebe 

dessa forma o regionalismo: “[a] nação colherá um dia os frutos de mais este esforço paulista 

no sentido de preparar os brasileiros para o desenvolvimento econômico retardado pelos que, 

                                                            
78 Ibid. pp.22 e 23. 
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  no passado, não o alicerçaram na cultura do povo e, agora, acelerado pelos que o 

fundamentam na educação”79. 

Regionalizar a televisão, no entanto, significa trazer para as redes televisivas espaços 

para a produção local e independente e fazer com que cada microespaço geográfico esteja de 

uma forma ou de outra representado na grade de programação. Exclui-se do conceito de 

produção regional o conteúdo do programa, ou seja, são regionais os programas oriundos da 

cidade de origem da emissora, sem necessariamente retratar sua população. São questões 

geográficas, portanto, que definem uma produção regional. Desse modo, um programa que 

fale das dificuldades da seca no semi-árido nordestino não deve ser considerado regional se 

todo o processo de criação, filmagem, produção e divulgação tenha ocorrido em São Paulo. 

Ainda assim, não existem dados de atrações televisivas feitas em cidade diferente do 

mesmo Estado em que a emissora possui sede. Foi, inclusive, por conta dessa ausência que a 

pesquisa sobre a produção regional das TV's abertas, desenvolvida pelo Observatório do 

Direito à Comunicação, utilizou como sinônimos os predicados “local” e “regional”. Mas o 

fizeram conscientes de que “[e]m um cenário futuro, tão mais complexo como desejável, em 

que o mercado de fato se pluralize, é aceitável que as emissoras de um município exibam 

conteúdos realizados em outra cidade de seu estado (sic), o que tornaria necessária a 

diferenciação dos termos”80. 

Muito embora a regionalização em todas as redes de televisão nacionais seja apenas 

um desejo, as emissoras públicas (nesse caso específico, como vinculadas a governos 

estaduais) demonstram uma preocupação maior com a regionalidade. Elas apresentaram, na 

pesquisa do Observatório do Direito à Comunicação, uma média de 25,5% de sua grade 

reservadas para conteúdos produzidos em suas cidades. Mas a pesquisa faz uma ressalva de 

que a “maioria destas emissoras, [exibem] número elevado de reprises, o que aumenta seu 

percentual sem, necessariamente, significar novas produções”81, levando a conclusão de que, 

“se observado por rede, aquela que se organiza em torno da TV Brasil seja a que apresente 

maior índice de regionalização”82. 

Essa pesquisa também identificou quais gêneros são mais produzidos localmente, 

ficando em primeiro lugar os programas jornalísticos. Em uma reportagem veiculada na 
                                                            
79 LEAL FILHO, Laurindo. Op. cit., p.23. 
80 VALENTE, Jonas C. L. A produção regional na TV aberta brasileira: um estudo em 11 capitais 

brasileiras. Observatório do Direito à Comunicação. Disponível em < 
http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/content.php?option=com_content&task=view&id=4768 >. 
Acesso em 01 de dezembro de 2008. p.3. 

81 VALENTE, Jonas C. L. Op. cit., p.7. 
82 Ibid. loc. cit. 
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  revista Veja83, afirma-se que é no horário nobre regional, do meio-dia às duas da tarde, 

quando se encontram os programas de jornalismo, acompanhados pela programação esportiva 

e sensacionalista. Segundo a reportagem “[o] telejornalismo estilo “mundo-cão” é o prato 

principal do horário do almoço nordestino”84, referindo-se a programas como o Bronca 

Pesada de Cardinot e o Sem Meias Palavras de Givanildo Silveira, que exploram a 

criminalidade da região.  

Apesar da ressalva feita pela pesquisa desenvolvida pelo Observatório do Direito à 

Comunicação, quanto à falta de análise do conteúdo desses programas regionais, temos que 

ficar atentos ao fato de que, nos números apresentados pela pesquisa, estão incluídos 

programas que, muito embora produzidos nas cidades onde estão sediadas as emissoras, não 

cumprem com o papel de integralização local a que a regionalização se destina. Esses 

números, portanto, podem nos dar uma realidade bem distinta da que de fato existe.  

O que falar, então, do pluralismo de fontes de informação? Diz-se que é pela “(...) 

emergência de um pluralismo de vozes [que se] cria um ambiente mais propício ao 

desenvolvimento econômico e social, pois revela as inúmeras opções de fins a serem 

buscados através  da ação coletiva e da atuação estatal, assim como dos meios mais aptos a 

realiza-los”85. 

Essa relação de causa e efeito é aparentemente simples, mas só é possível detectá-lo 

numa esfera pública ideal, aquela que segundo Habermas a ação comunicativa é isonômica. 

Por extensão, essa relação harmônica pode ser imaginada num ambiente comunicacional onde 

haja consolidada a regionalização da programação, a desconcentração da propriedade e uma 

relação na medida possível equilibrada entre sistemas de natureza diversa. 

Percebe-se que todos esses princípios que vimos comentando devem funcionar 

simultaneamente, eles são complementares e interdependentes entre si. Veja-se, por exemplo, 

o caso brasileiro. O monopólio da Rede Globo, um caso sempre trazido a tona como modelo, 

é um obstáculo não só para a desconcentração das propriedades das emissoras, mas também 

para o pluralismo. Não é difícil chegar a essa conclusão. As grandes emissoras de TV se 

organizam através de redes, em cujo topo hierárquico há “uma entidade [...] responsável  pela 

produção ou aquisição da maior parte da programação que integrará uma grade comum a 

todas as estações que dela fazem parte”86. Dá-se o nome de cabeça de rede para essas 

                                                            
83 MARTHE, Marcelo. Como o Brasil vê televisão. Veja. Edição 2124. Ano 42, n.31. 05 de agosto de 2009. 

São Paulo: Editora Abril. pp.144 – 151. p.149 
84 Ibid., p.149. 
85 FARACO, Alexandre Ditzel. op. cit. p.12. 
86 FARACO, Alexandre Ditzel. op. cit. p. 85, 
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  emissoras situadas no topo da pirâmide, e isso, naturalmente, impede a realização do 

pluralismo de fontes. 

Destaque-se ainda que, mesmo havendo variadas fontes de informação, isso não 

acarreta – como que numa consequência lógica – necessariamente uma pluralidade de 

conteúdos. Basta vislumbrar o caso das agências de notícia. Aqui podemos remeter às 

problemáticas levantadas pelo Relatório MacBride quanto o desequilíbrio no fluxo da 

informação entre países centrais e periféricos. As grandes empresas multinacionais detêm em 

seu poder uma capacidade desproporcional – em relação às empresas nacionais de países em 

desenvolvimento – de gerar informação. São “empresas especializadas em angariar e formatar 

notícias em larga escala, vendendo-as para outros veículos, assim como os colunistas de alto 

renome, que vendem seus textos para publicação concomitante em vários jornais”87. Assim, 

não é absurdo imaginar um sistema comunicacional com considerável diversidade de fontes 

(várias emissoras nacionais, locais, afiliadas, retransmissoras, etc.), mas, com o conteúdo 

similar, reproduzindo, na maioria das vezes, notícias selecionadas por agências de notícias 

estrangeiras. 

Esse não é um ambiente propício para “uma maior difusão de informações diversas e 

pontos de vista diferentes no meio social”88, dificultando o desenvolvimento econômico e 

social ao qual o pluralismo de fontes de informação se propõe. 

Não é fácil apontar alternativas para alterar esse quadro. Alexandre Faraco sustenta 

que o mercado midiático, naturalmente distinto das demais atividades econômicas, pode 

dificultar as tentativas de se controlar diretamente a pluralidade de conteúdos, conduzindo a 

resultados dúbios e contraproducentes.89. Em seus estudos, o autor aponta como fundamento 

para sua opinião, casos em que a concentração pode, sim, fomentar a pluralidade de 

conteúdos. Para ele, uma empresa forte e bem estruturada mercadologicamente, tem uma 

reserva de capital capaz não só de adquirir notícias, mas também de produzi-las. 

Mas abre-se aqui uma possibilidade no mínimo interessante para um sistema público 

embrionário: investir mais na produção de conteúdos do que em infraestrutura. Priorizar a 

aquisição de produções independentes é também uma boa saída para essa desejada 

diversidade de idéias e pontos de vista, além de fomentar o mercado midiático. 

                                                            
87 FARACO, Alexandre Ditzel. op. cit. p.99.  
88 Ibid. p.50. 
89 Ibid.p. 118. 
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  O pluralismo de fontes deve ser concebido a partir de uma pluralidade de 

conteúdos, e não por uma concepção meramente formal que considere o pluralismo uma 

conseqüência diereta de um grande número de emissoras e de veículos de comunicação em 

geral. 

Fechando o raciocínio de Faraco, ele afirma ainda que as empresas privadas teriam 

plena condições de investir na diversificação da programação televisiva utilizando as verbas 

publicitárias atraídas pelo sucesso comercial de seus programas90. Isso, evidentemente, 

depende muito da política pública adotada por determinado país e do nível do controle estatal 

exercido na mídia, mas esse é um debate muito rico, que para não pecarmos em leviandades, 

fica aqui apenas um registro. 

O que é importante absorvermos é a intrínseca correlação entre todos os princípios 

constitucionais norteadores da Comunicação Social.  

2.4 A Lei da TV Brasil e seus princípios gerais não tão gerais  

Em 07 de abril de 2008, o Congresso Nacional converteu a Medida Provisória n.398 

de 2007 na Lei n.11.652. Foi sancionada, assim, a lei que instituiu os princípios e objetivos do 

sistema público de televisão e constituiu a Empresa Brasil de Comunicação – EBC. 

A partir desse marco legal, sem prejuízo das discussões sobre sistemas públicos de 

televisão em geral, iremos analisar de que forma a TV Brasil pretende funcionar no cenário da 

comunicação social do país e no que ela inova – ou não - os preceitos constitucionais do setor. 

Tendo-se em vista o enfoque dado até então aos princípios da comunicação social 

estatuídos na Constituição Federal de 1988, vamos fazer a análise da legislação da TV Brasil 

primordialmente no que tange aos princípios e objetivos desta emissora. Frise-se que é uma 

escolha feita com o simples objetivo de manter uma linearidade metodológica. A abordagem 

de outros aspectos legais, não menos relevantes, será feita de forma tangencial e no momento 

em que for necessário os suscitar. 

São, ao todo, nove princípios e nove objetivos que devem ser observados pelas 

exploradoras dos serviços públicos de televisão, estabelecidos nos arts. 2º e 3º da Lei 

n.11.652/2008, respectivamente. 

O princípio da complementaridade, o mesmo encontrado no caput do art.223, da 

CF/88, está agora na forma do art.2º, I da Lei da EBC. Já os princípios da promoção da 

cultura nacional, estímulo à produção regional e à produção independente; das finalidades 

educativas, artísticas, culturais, científicas e informativas da produção e programação e do 
                                                            
90 FARACO, op. cit. p.213. 
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  respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, todos inseridos nos incisos I a 

IV do art.221 da CF/88, encontram-se, agora, nos incisos III, IV e V do art.2º da Lei 

n.11.652/2008. A lei da TV Brasil fundiu o princípio da regionalização da produção e 

programação no mesmo inciso em que está inserido o da promoção da cultura nacional e do 

estímulo à produção independente. Por isso que, apesar de no art.221 da CF/88 haver quatro 

princípios gerais, eles foram todos reproduzidos na Lei da EBC em apenas três. 

Restam, dessa feita, cinco princípios não expressos no Capítulo da Comunicação 

Social, que foram contemplados na legislação infraconstitucional do setor. A pluralidade de 

fontes de produção e conteúdo para promoção do acesso à informação; a não discriminação 

religiosa, político partidária, filosófica, étnica, de gênero ou de opção sexual (SIC); 

observância dos preceitos éticos no exercício da profissão das atividades de radiodifusão; 

autonomia em relação ao Governo Federal no que tange à definição da produção, 

programação e distribuição de conteúdo e, por último, mas não menos importante, a 

participação da sociedade civil no controle da aplicação dos princípios do sistema público de 

radiodifusão. 

No entanto, três desses cinco princípios restantes encontram-se amparados no art.5º 

da CF/88, a saber, a promoção do acesso à informação (art.5º, XIV); a não-discriminação 

religiosa, política partidária, filosófica, étnica, de gênero ou de opção sexual (SIC), que se 

constitui numa garantia fundamental do Estado Democrático de Direito e a observância dos 

preceitos éticos no exercício das atividades de radiodifusão, que pode ser extraída dos incisos 

IV e X ambos também do art.5º da Carta Constitucional. 

Restam como princípios “inovadores” trazidos pela recente legislação do sistema 

público de televisão a “autonomia em relação ao Governo Federal para definir produção, 

programação e distribuição de conteúdo no sistema público de radiodifusão” e a “participação 

da sociedade civil no controle da aplicação dos princípios do sistema público de radiodifusão, 

respeitando-se a pluralidade da sociedade brasileira” (art. 2º, VIII e IX da Lei n.11.652/88, 

respectivamente). 

A essa altura desta pesquisa, não é preciso muita argúcia para perceber que esses dois 

princípios supracitados são pressupostos imprescindíveis para a caracterização de um sistema 

de televisão como público. Não há como pensá-lo sem ser autônomo em relação ao Governo 

tampouco sem participação da sociedade civil, e essa, não apenas no controle da aplicação dos 

princípios, mas como partícipe, como emissor e receptor, da comunicação social. 
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  A bem da verdade, dentre os objetivos desse serviço em comento encontrados 

na legislação específica estão a oferta de debates públicos acerca de temas de relevância 

nacional e internacional; o desenvolvimento da consciência crítica do cidadão; o fomento da 

construção da cidadania, da consolidação da democracia e da participação na sociedade; 

cooperação com os processos educacionais e de formação do cidadão e apoio aos processos 

de inclusão social e da socialização da produção de conhecimento (art.3º, I, II, III, IV e V da 

Lei n.11.652/88). 

São alvos que, sem dúvidas, ampliam o princípio da participação da sociedade civil 

para além do controle da aplicação dos fundamentos do sistema público de televisão no 

Brasil, aquele mesmo do art.2º, II da Lei n.11.652/88. Estimular o senso crítico da população, 

sem tirar de foco a necessidade de expandir o debate sobre temas relevantes dos cenários 

nacional e internacional e de incentivar a participação da sociedade civil, é um objetivo 

primordial de uma emissora pública de televisão, sempre. Mas não somente dela.  

Na verdade, a busca do senso crítico dos cidadãos através de debates sobre temas 

relevantes da vida em sociedade é um dos corolários da liberdade de expressão e 

comunicação, portanto, garantia fundamental do Estado Democrático de Direito brasileiro, 

com fundamento constitucional no art.5º, IV e XIV. Essa liberdade se configura “[n]um 

direito fundamental de dimensão subjetiva (garantia da autonomia pessoal) e institucional 

(garantia da formação da opinião pública, da participação ativa de todos no debate público, do 

pluralismo político e do bom funcionamento da democracia), assegurado a todo cidadão”91. 

Como foi dito acima, os dispositivos constitucionais encontrados no Capítulo da 

Comunicação Social são direcionados a todos os sistemas de exploração de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens. Todos esses dispositivos foram reiterados na legislação 

infraconstitucional do sistema público de televisão, com a adição de dois princípios 

“diferenciadores”, que, como vimos, são repetições retóricas de sua própria natureza. 

Percebe-se facilmente a fidelidade da lei específica da emissora pública brasileira 

para com o texto constitucional. No entanto é necessário estar atento para que essa repetição 

não se torne uma via de desobrigação do Estado de controlar a aplicação desses princípios nos 

demais sistemas. Pensar, por exemplo, na complementaridade nos ajuda a entender essa 

argumentação. Se é para se buscar sistemas equilibrados, que esses princípios sejam acolhidos 

igualmente por todos os sistemas.  

                                                            
91 FARIAS, Edilsom. Liberdade de expressão e comunicação: teoria e proteção constitucional. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2004. p.54. 
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  No entanto, ao lançarmos nossos olhares para a realidade – seja passando 

algumas horas na frente da TV, seja analisando dados das pesquisas aqui colacionadas – 

vemos que a desproporção é gritante. Por exemplo, mesmo que mal das pernas, são as 

emissoras públicas e a TV Brasil em especial, as que mais regionalizam sua programação. 

Muito embora ainda possamos questionar como essa regionalização é apreendida ou aplicada, 

não podemos negar as boas intenções dessas emissoras.  

As leis nacionais são coerentes com os projetos de democratização das 

comunicações, mormente com as diretrizes do Relatório MacBride para os países periféricos, 

que visam mudanças substanciais na Comunicação Social. A Constituição da República 

Federativa do Brasil cumpriu bem o papel para aquele momento de graves e constantes 

violações às liberdades de expressão e informação, ao menos no que tange aos fundamentos 

básicos da Comunicação Social. O reforço feito pela lei da EBC é importante, afinal, não se 

cria nem fortalece uma cultura de televisão pública da noite para o dia. 

 

2.5 A televisão pública nunca criada: um vazio no espectro. 

Certa feita, Laurindo Lalo Leal Filho falou que a ausência de uma rede pública de 

televisão fazia do espectro eletromagnético brasileiro um deserto92. 

Não é difícil entender o porquê do autor ter comparado a inexistência de um sistema 

público de TV com um deserto comunicacional. Mesmo aqueles que pela primeira vez se 

aventuram a estudar a mídia brasileira, podem perceber uma discrepância gritante entre a 

história da televisão nacional e a de outros países. Diferentemente do que ocorreu nas terras 

tupiniquins, a televisão surgiu, notadamente nos países não periféricos, como monopólio 

estatal, e a natureza pública de sua exploração era a regra. 

O grande diferencial detectado pela origem pública da televisão, principalmente na 

Europa, é que nesses países a TV “encontrou sua ética numa programação de ampla cobertura 

geográfica e de conteúdo” e que pretendia “apresentar uma grelha de programas diversificada, 

capaz de satisfazer o maior número possível de cidadãos”93. 

Nota-se, todavia, que não é apenas o fato de ter tido uma origem diferente que faz da 

televisão brasileira um caso sui generis. O deserto midiático propalado por Laurindo Lalo 

torna-se ainda mais árido quando detectamos as constantes e históricas infrações dos 

                                                            
92 LEAL FILHO, Laurindo Lalo. A televisão pública brasileira, um vazio histórico. Trabalho apresentado no 

XVI Encontro da Compós, na UTP, Curitiba, 2007. p.1. 
93 LOPES, Felisbela. O telejornal e o serviço público. Coimbra: Livraria Minerva Editora, 1999. p.27. 
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  princípios comunicacionais cometidas pela iniciativa privada que explora o espectro 

eletromagnético. 

Então, quando a industrialização da cultura começou os seus primeiros galopes   

naqueles países onde a população já tinha plena noção do papel que uma televisão deve 

cumprir, o seu senso crítico era bastante o suficiente para exigir das empresas privadas um 

mínimo de programação diversificada que atendessem os reais anseios da população. 

A história “às avessas” no Brasil, e na América Latina em geral, acarreta 

consequencias não apenas na configuração do papel da mídia, mas também nos estudos 

desenvolvidos na área.  As pesquisas voltadas para a comunicação nos países centrais trazem 

em seu bojo a perspectiva desses países, com uma vivência histórica bastante díspar de um 

país latino-americano. Por outro lado, o interesse acadêmico na comunicação social, além de 

ser relativamente novo94, muitas vezes peca pela utilização acrítica e sem as devidas 

adaptações das teorias européias à realidade local. 

A intenção de apontar o verdadeiro deserto midiático brasileiro é uma tentativa dessa 

adequação teórica. Tendo consciência da sucessão dos fatos que constroem a história 

midiática brasileira fica mais fácil analisar o contexto atual, pois é nele que está sendo criada 

a primeira emissora pública, considerada assim pelo ordenamento jurídico nacional. E o 

contexto atual está mais do que nunca globalizado, e as perspectivas globais e locais se 

confundem e se fundem, mas os nossos pés devem se fincar em ambos pontos de vista. Mas 

isso já foi assunto do tópico anterior. 

Além de estabelecer três tipos de sistemas de exploração da radiodifusão, ela está 

submetida, constitucionalmente, ao princípio da complementaridade. Mais ainda, o poder 

constituinte exigiu a observância de quatro princípios básicos pela produção e programação 

das  emissoras de rádio e televisão, os quais se encontram nos quatro incisos do art.221 da 

CF/88. 

Primeiramente, a programação e a produção dessas emissoras têm que atender, 

preferencialmente, a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Devem, ainda, 

promover a cultura nacional e regional e estimular a produção independente. Correlacionado a 

esse segundo princípio, tem-se que a produção cultural, artística e jornalística deve ser 

regionalizada, atendendo a percentuais estabelecidos em lei. Apesar de não existir ainda uma 

lei que estabeleça um percentual mínimo, a regionalização já se encontra presente no segundo 

                                                            
94 CAPARELLI, Sérgio. Comunicação de massa sem massa. São Paulo: Summus, 1986. p 107. 



 

70

  princípio citado. Por último, há o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da 

família (art.221, I, II, III e IV da CF/88). 

Desse modo, analisando o art.221 e seus incisos combinado com o caput do art.223, 

ambos da Constituição Federal de 1988, temos que qualquer que seja a forma de exploração 

do sistema de radiodifusão – pública, privada ou estatal – sua produção e programação deve 

atender aos princípios da preferência educativa, artística, cultural e informativa; da promoção 

da cultura nacional e regional com estímulo à produção independente; da regionalização da 

produção cultural, artísticas e jornalística e do respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e 

da família. 

Percebe-se, porém, que esses princípios estão longe de serem atendidos pelas 

emissoras de televisão. Na primeira parte deste trabalho citamos pesquisas recentes que 

apontam para a falta de regionalização da produção e programação televisiva e a concentração 

das emissoras no eixo Rio de Janeiro – São Paulo. 

Duas décadas se passaram desde a promulgação da Constituição considerada 

“Cidadã”, e não vemos o mínimo de respeito aos preceitos básicos da comunicação social. 

Considerando a ausência da emissora pública, que deveria complementar os demais sistemas, 

a inobservância desses princípios partia exclusivamente das emissoras privadas. No entanto, a 

ausência do sistema público para funcionar de forma complementar ao privado existente, se 

não se configurou como uma violação de princípio constitucional, foi, até agora, uma omissão 

governamental que causou, da mesma forma, impactos na comunicação social do país. 

Normal que, diante desse quadro da mídia no Brasil, as expectativas em torno da 

criação da emissora pública sejam grandes. Seja pela ansiedade de ver o cumprimento desses 

princípios constitucionais por parte de quaisquer emissoras que explorem o espectro 

televisivo; ou pela possibilidade latente de haver no país uma emissora autônoma em relação 

ao Governo e isenta às interferências do mercado, com abertura inata à participação da 

sociedade civil na fiscalização da aplicação desses princípios no sistema público de TV. 

Considerar essas possibilidades é o mesmo que dizer que o advento da TV Brasil, 

apesar de tardio, poderá, de alguma forma, transformar (para melhor) a comunicação social do 

país. Ou que a emissora pública de televisão irá verdejar o deserto do espectro 

eletromagnético brasileiro, parafraseando Larindo Lalo. E, para usar um adágio popular, é o 

mesmo que dizer: “antes tarde do que nunca”. 

No entanto, não será a mera criação da TV Brasil que dará fundamento a essas 

expectativas otimistas. Por trás dessa premissa - e concomitante a ela - é necessário o 
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  preenchimento de requisitos básicos para que essa emissora tenha as características de 

um sistema genuinamente público. E, para tanto, é preciso atentar-se para os desafios 

naturais que a ausência de uma emissora pública durante toda a história da televisão nacional 

impõe para os próximos passos a serem dados pela mídia brasileira, além daquelas 

dificuldades trazidas pela perspectiva global da marketização das indústrias culturais. 

Já na década de oitenta, aqueles que se debruçavam sobre o estudo da mídia, da 

cultura, da sociedade e do Estado, apontavam para a mercantilização dos serviços públicos de 

televisão gerando para esses sistemas públicos não-estatais uma crise de paradigma. Por outro 

lado, apenas no final da década de oitenta é que se positivou, pela primeira vez no Brasil, o 

princípio da complementaridade, indicando a necessidade de um sistema público 

complementar aos sitemas privado e estatal. 

Atentos a essas transformações, os estudiosos do tema discutiam reformas nos 

sistemas públicos de televisão em busca de uma sustentabilidade perante o crescimento 

vertiginoso das emissoras privadas, notadamento nos países não periféricos. Podemos ter uma 

noção das dificuldades enfrentadas pelas emissoras públicas nessa passagem95: 

 

[...] o rápido crescimento da televisão comercial na década de 80, relacionado a uma majoração 
das emissoras privadas por meados dos anos 1990, gradualmente reverteram o status quo. Já 
em 1980 McQuail (1986) mencionou o crescimento da comercialização no serviço público de 
televisão, tais como a popularização da programação em horário de pico a fim de maximizar 
audiências e receitas publicitárias, o crescimento dos custos conscientes e eficiência nas suas 
atividades, a adaptação de práticas de administração do setor comercial e a venda de partes da 
rede e serviços dos Sistemas Públicos de Telecomunicação. 

 

Então, prever um sistema público complementar ao privado e estatal no final da 

década de oitenta já era, por si só, um desafio para o Brasil. Afinal, a comercialização das 

emissoras públicas já era latente naqueles países onde elas reinaram sozinhas durante décadas. 

Ressalte-se que essas empresas públicas de televisão existentes há mais tempo acumularam 

considerado know how tanto de produção, quanto de programação e mapeamento dos 

interesses dos telespectadores. O que dizer, então, das dificuldades que uma emissora pública 

                                                            
95 BARDOEL, Johannes e HAENENS, Leen. Reintenting public service broadcasting in Europe: prospects, 

promises and problems in Media, Culture & Society. Los Angeles, London, New Delhi and Singapure: 
SAGE publication. vol. 30, 2008. p.340. No original: [...] the rapid rise of commercial television from the 
1980's, leading to a majority of private stations by the mid-1990's, gradually reversed the status quo. Already 
in the 1980's McQuail (1986) mentioned the increasing commercialism within public service broadcasting, 
such as the popularization of programming in peak time in order to maximize audences and advertising 
revenues, the increasing cost-consciousness and afficiency in its activities, the adaptation of management 
practices from the commercial sector and the selling of parts of PSB networks and services 
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  criada, pela primeira vez, no crepúsculo da primeira década do Século XXI irá 

encontrar96. Nesse caso ocorre exatamente o oposto: o know how está acumulado nas 

mãos das empresas privadas e a elas estão confiados os investimentos publicitários, bem 

como o reconhecimento e a fidelidade dos telespectadores. 

Tendo-se em mente as peculiaridades da mídia brasileira e os estudos sobre a 

sustentabilidade dos sistemas públicos ao redor do mundo, que elementos a Lei n.11.652/2008 

traz para garantir à TV Brasil uma identidade própria, condições reais de funcionamento e 

participação da população? 

Não podemos perder de vista que o vazio que a TV Brasil preenche não suplementa 

as falhas do sistema privado e que, antes tarde do que nunca, os princípios constitucionais da 

comunicação social devem ser respeitados por toda rede comunicacional. 

                                                            
96 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. São Paulo: Saraiva, 2003. p.1340. 
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  CAPÍTULO III 

OS PRIMEIROS ANOS DA TV BRASIL E O SISTEMA PÚBLICO SOB QUESTÃO 

 

A par das críticas que já trouxemos aqui quanto à própria existência de um sistema 

público de televisão num mundo globalizado e competitivo97, podemos ter uma idéia de qual 

“questão” o título se refere. Por um lado, existe um entendimento de que, se nunca existiu 

uma emissora pública de TV no Brasil, criá-la agora seria investir numa estrutura natimorta. 

Não haveria como imaginar uma emissora que se sustentasse economicamente ou que 

despertasse a atenção da população, competindo com empresas privadas, estabelecidas há 

mais de 50 anos nos mercados nacional e internacional da indústria do entretenimento. 

Dentro dessa linha de pensamento, inúmeros argumentos vêm à tona. Primeiro 

porque no mercado internacional, as empresas dos países do terceiro mundo não teriam vez; 

considerando-se a potência econômica das indústrias culturais, de entretenimento e 

comunicacionais, o quadro se torna ainda mais crítico. Também porque essa mesma 

industrialização impõe uma cultura de mercado em que não há espaço para modelos públicos 

de gestão, tanto é assim que se alega o esfacelamento dos sistemas públicos de TV ao redor 

do mundo. 

Em síntese, quem adere a essa linha de raciocínio considera que a TV Brasil é tardia, 

representa um atraso no desenvolvimento democrático e, assim,  estaria fadada ao fracasso. 

Entusiasmar cidadãos brasileiros a contribuir – através taxas ou impostos específicos 

- com a emissora pública, após um período de privatizações das grandes empresas nacionais 

seria, naturalmente, uma tarefa bastante complicada. A crise financeira internacional da 

primeira década do século pode dificultar ainda mais essa ação pois investimentos em 

comunicação podem ser considerados supérfluos em momentos de contenção de despesas. 

Corrobora com esse entendimento o fantasma da censura estatal, sempre evocado 

quando o poder público intenta regular ou regulamentar a comunicação. Na verdade, 

considerar intervenção estatal como censura não é uma comparação tipicamente brasileira. 

Nos Estados Unidos da América “[o]s debates do passado foram baseados na visão de que o 

Estado era um inimigo natural da liberdade. Era o Estado que estava procurando silenciar o 

orador (speaker) individual e era o Estado que deveria ser controlado”98. 

                                                            
97 Especialmente no Capítulo I desta obra. 
98 FISS. Owen M. A ironia da Liberdade de Expressão:  Estado, Regulação e Diversidade na Esfera Pública. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2005. P.28. 
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  A TV Brasil enfrenta, nos seus primeiros anos, resistências de todas as sortes. 

Para aprofundar a nossa discussão, vamos trazer nessa terceira etapa do trabalho pontos 

que tocam os desafios dessa emissora nascedoura.  

 

3.1 É apenas o começo 

O berço da radiodifusão pública do Brasil se deu com a Rádio MEC e a Rádio 

Nacional do Rio de Janeiro A primeira com um caráter eminentemente educativo e vinculada 

administrativamente ao Ministério da Educação e da Cultura; a segunda com um perfil mais 

comercial, tanto na programação como no financiamento, uma vez que a venda de publicidade 

era permitida. 

Apenas em 1960, o debate sobre a necessidade de uma radiodifusão pública foi 

retomado, motivado por um discurso de educar a população de um país que passava por um 

processo acelerado de industrialização. Foi um projeto do Governo Militar, que tentava 

também agregar toda a população em busca de uma unidade nacional99. 

Assim surgiram, em 1967, as TVs educativas, juntamente com a Fundação Centro 

Brasileiro de TV Educativa (FCBTVE), órgão destinado ao estímulo da programação 

educativa, regulamentadas pelo Decreto-lei n.236. Nesse mesmo ano, governos estaduais 

passaram a criar suas emissoras educativas, como foi o caso da TV Universitária de 

Pernambuco. 

As décadas de 70 e 80 foram marcadas pelas tentativas do governo de integrar as 

experiências das emissoras educativas do país, desaguando na criação do Sistema Nacional de 

Radiodifusão Educativa (Sinred), que tinha como objetivo principal permitir produção 

conjunta de programas pelas emissoras educativas, o que não ocorria com as emissoras 

privadas que apenas retransmitiam a programação das cabeças de rede concentradas no Rio de 

Janeiro e em São Paulo 100. 

Na segunda metade da década de 1980, começou um movimento inverso, 

caracterizado pelo deslocamento das emissoras exploradas pelo Estado para o mercado do 

capital privado. A Lei Sarney101, que permitiu deduções do imposto de renda a operações de 

caráter cultural e educativo, terminou por permitir repasse de verbas para as emissoras 

educativas. 

                                                            
99 SISTEMAS públicos de comunicação no mundo: experiência de doze países e o caso brasileiro. São Paulo: 

Paulus, Intervozes, 2009. (Coleção Comunicação). p.270. 
100 FRADKIN, Alexandre. Histórico da TV Pública/Educativa no Brasil, 2006. Disponível em 

http://www.fndc.org.br/internas.php?p=listdocumentos&categ_key=91. Acesso em 20 de dez. 2009. 
101 Lei n.7.505, de 02 de julho de 1986. 
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  A década de 1990 foi marcada pela desestatização das empresas de 

saneamento, energia, telecomunicações, dentre outras prestadoras de serviços públicos, 

sob forte influência das ideologias neoliberais do Estado mínimo. Como resultado dessas 

políticas, os principais veículos públicos de televisão de então, a TV Cultura de São Paulo e a 

TVE do Rio de Janeiro, passaram a adotar verbas publicitárias como receita. Essa foi uma das 

inúmeras crises pelas quais a TV Cultura passou e, tentando-se adaptar aos constantes cortes 

de gastos do governo paulista, reformulou sua grade de programação e seu modelo de gestão. 

A TVE, por sua vez, sofreu fortes alterações na sua estrutura institucional, quando a 

Fundação Roquette Pinto, sua mantenedora, foi transformada numa Organização Social  (OS) 

denominada Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), também como 

fruto das reformas do Estado operadas pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. 

O que há em comum nos dois casos é que essas reformas estruturais empurraram 

ambas as emissoras para o mercado privado da mídia – um mercado altamente competitivo – 

sem bases sólidas que as estruturassem financeiramente ou uma identidade forte que as 

estabelecessem diante dos telespectadores. Sem os alicerces necessários para sobreviverem às 

leis da selva, a crise é inevitável. 

A reação veio em forma da articulação para criar uma rede, a Rede Pública de TV 

(RPTV), em 1999, cuja “(...) iniciativa teve êxito durante cerca de dois anos e depois 

continuou apenas na forma da retransmissão voluntária de alguns programas da TV Cultura e 

da TVE por outras geradoras estaduais, mas sem a arquitetura de rede construída 

anteriormente” 102. 

Pouca coisa mudou na passagem para o Século XXI, tendo como pontos mais 

relevantes um seminário organizado em 2003 pela Acerp sobre “O futuro da TV Pública”, 

onde se discutiu os problemas da publicização da TVE; o 1o Fórum de TVs Públicas realizado 

pelo Ministério da Cultura e pela Radiobrás entre 2006 e 2007 e a criação de uma emissora 

com um perfil efetivamente público em 2008, a TV Brasil103. 

Enquanto no Brasil as discussões sobre o fortalecimento – ou até mesmo quanto uma 

busca de identidade – do sistema público de televisão só tomaram força significativa a partir 

da década de 1990, outros países da América Latina já tinham uma comunicação pública 

sólida. 

                                                            
102 SISTEMAS públicos de comunicação no mundo: experiência de doze países e o caso brasileiro. Op. Cit. 

p.273. 
103 Ibid. p.274. 
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  Na Colômbia, por exemplo, apenas em 1996 é que o monopólio estatal foi 

quebrado, mas, já em 1991, havia-se dado uma importante mudança pela nova 

Constituição, dividindo a radiodifusão em três categorias: comercial, comunitária e de 

interesse público104. 

Uma outra grande reforma na Comunicação Social ocorreu em 2005 na Venezuela. 

O governo Chávez promulgou a Lei de Responsabilidade Social do Rádio e da Televisão, 

conhecida também como Lei Resorte, que reformulou as normas sobre radiodifusão, passando 

a incentivar a produção independente e a priorizar o conteúdo nacional. Essa lei criou 

possibilidades para uma comunicação pública, principalmente a ‘popular’, no sentido 

socialista do termo105. 

Mesmo com um sistema público mais desenvolvido que o brasileiro, não limitado a 

cumprir um papel meramente educativo, preocupado com a regionalização e com o estímulo à 

produção independente, a Colômbia e a Venezuela não ficaram imunes às crises. 

Veja-se que o Governo Chávez sofreu toda sorte de campanhas por parte da mídia, 

as quais106 
 
(...) poderiam voltar a surgir amanhã no Equador, no Brasil ou na Argentina contra qualquer 
reforma legal que tente modificar a hierarquia social e a desigualdade da riqueza. Aos poderes 
das oligarquias tradicionais e da reação clássica, juntam-se agora os poderes da mídia. Juntos – 
e em nome da liberdade de expressão – atacam os programas que defendem os interesses da 
maioria da população 
 

Na Colômbia, os canais públicos buscam atualmente formas de integração entre si, 

para se efetivarem no país, talvez mais fortes para subirem da quinta posição de audiência. Na 

Venezuela,107  
 
(...) o desafio da nova emissora é firmar-se sobre o tempo, provando ser capaz de transmitir 
uma programação com qualidade, captando audiência e reforçando o seu caráter mais público 
que estatal. Há também o problema da infra-estrutura ainda não solucionado, já que a TVes 
tem a posse dos equipamentos e das estações pertencentes à RCTV graças a uma decisão 
judicial. 
 

A abertura dos mídias ao mercado privado desencadeou uma série de transformações 

estruturais nos meios de comunicação em massa. Questionando se a tendência mundial é um 

                                                            
104 SISTEMAS públicos de comunicação no mundo: experiência de doze países e o caso brasileiro. Op. Cit. p.98. 
105 Ibid. p.255-257. 
106 RAMONET, Ignácio. O quinto poder. In: CAMINHOS para uma comunicação democrática. São Paulo: 

Instituto Paulo Freire, 2007. (Le Monde Diplomatique Brasil). Pp. 29-44.P.37 e 38. 
107 SISTEMAS públicos de comunicação no mundo: experiência de doze países e o caso brasileiro. Op.cit . 

p.267. 
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  modelo único de TV, Othon Jambeiro aponta a perda do caráter conceitual de massa dos 

próprios meios como consequência de108 
 
(...) uma crescentemente diversificada produção cultural [que] pode agora ter como alvo, 
através de específicos conteúdos, formas e meios, não uma informe massa, mas distintos 
fragmentos da audiência geral, sensíveis às novas possibilidades tecnológicas de acesso à 
audiência – fibra ótica, satélites, microondas, computadores, internet, listas eletrônicas d 
grupos de interesse, tele-textos, fax (...) 
 

A desmassificação dos meios, pra usar um termo de Jambeiro, é resultado direto da 

busca por nichos de audiência, o que significa também uma das facetas da crise de identidade 

dos sistemas públicos de TV ao redor do mundo. O mercado força mudanças na atitude do 

Estado perante os meios de comunicação, no mais das vezes através do discurso liberal da 

liberdade de expressão, o Estado cede, sem contudo ter clareza de como irá desempenhar o 

seu papel no mercado do livre capital. 

Assim, Othon Jambeiro arremata que109 
 
(...) seguindo o caminho das emissoras comerciais, o sistema [público] agora privilegia na sua 
programação os programas que podem alcançar maior número de telespectadores, [colocando a 
audiência] no ponto final de recepção de um linear processo de um só sentido ou direção, tal 
qual faz a TV comercial, não importando qual seja a intenção do programa a ser produzido ou 
emitido. 
 

A história da comunicação pública brasileira aponta para um Estado centralizador, 

muito embora impregnado de uma concepção culturalista e educativa. Explicando melhor, 

caracterizar o Estado brasileiro como centralizador é utilizar como parâmetro seu papel de 

controle. Essa postura do governo brasileiro remete à era Vargas, período em que110  
 
[o] desenvolvimento da radiodifusão, assim como ocorria com jornais, revistas e outras 
publicações, sofria controle severo do governo Vargas, sobretudo a partir de 1937, com a 
implantação da ditadura do Estado Novo (...), e através desse órgão (DIP – Departamento de 
Imprensa e Propaganda) estabeleceu controle oficial e censura sobre a comunicação de massa, 
a cultura e as artes. 
 

Mas, além de tudo, havia o aparelhamento ideológico, no qual 
 
[o] rádio, os jornais e as revistas eram instrumentos para a promoção dos novos valores que o 
Estado Novo queria que os brasileiros assimilassem: uma ideologia nacionalista dedicada à 
construção de um capitalismo urbano-industrial, num país defendido contra influências 
estrangeiras, e voltado para sua própria cultura e seus valores tradicionais. 
 

O Governo Militar, com seus excessos de controle dos meios de comunicação, só 

veio a somar com o passado negro da censura estatal, exercida abusivamente também na Era 

                                                            
108 JAMBEIRO, Othon. A TV no Brasil do Século XX. Salvador: EDUFBA, 2002. p.23-24. 
109 JAMBEIRO, Othon. Op. cit. p. 29. 
110 Ibid. p.43. 
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  Vargas. Essa herança histórica incute na população o entendimento de que Estado que 

interfere nos meios de comunicação é Estado autoritário, ditador, algo que não condiz 

com o sentimento de que o Brasil é um país democrático e livre.  

Com a abertura democrática de 1988, a vontade de apagar esse passado fez com que 

movimentos sociais pressionassem a Assembléia Nacional Constituinte para debater (e 

legislar) sobre a Comunicação Social. Sem desmerecer o pioneirismo da Constituição da 

República do Brasil, considerada a Constituição Cidadão, não se pode deixar de frisar que111 
 
[n]o processo, os parlamentares estenderam seu controle particular de rádio e televisão, que já 
eram estimado em 30 por cento das concessões até então feitas. Como o Presidente da 
República havia negociado 418 novas concessões em troca de votos favoráveis à fixação de 
seu mandato em 5 anos – ao invés de 4, como proposto – aquele percentual, segundo variados 
levantamentos, aproximou-se dos 40 por cento. De acordo com um estudo feito pela Fejanj – 
Federação Nacional dos Jornalistas, por exemplo, aproximadamente 40 por cento de todas as 
concessões feitas no país até o final de 1993 estavam em poder de atuais e ex-parlamentares, 
prefeitos, governadores e seus parentes e sócios. 
 

Foi apenas em 2008 que esse processo democrático desaguou na criação de uma 

emissora “efetivamente pública”. E por uma questão meramente temporal pode-se falar que é 

o começo. É inegável que o momento reacende as esperanças, aquelas mesmas que se 

animaram na Assembléia Constituinte. Mas para que elas não se arrefeçam numa espera de 

décadas para um resultado “efetivo” é imprescindível se estabeleçam, claramente, seus 

objetivos. 

O que traremos de agora em diante é um delineamento da TV Brasil a luz do acesso à 

informação, pois é o direito ao acesso o norte de uma emissora pública. Um acesso à 

informação, mas uma informação plural, para que o telespectador/cidadão tenha também a 

liberdade de escolher onde, sobre o quê e de que maneira se informar. Conjugar o direito com 

a liberdade, através de um sistema público, constitui a base do princípio da 

complementaridade. 

 

3.2 A TV Brasil e o acesso à informação  

Não são poucas as passagens na Constituição Federal que fazem referência direta ou 

indireta ao acesso à informação. Se no art.5o, XIV da CF/88, o direito ao acesso à informação 

está consagrado como garantia fundamental assegurado a todos; no art.220, caput, ele está 

protegido de qualquer restrição, de acordo com o que a Constituição dispõe;  no §1o, também 

                                                            
111 JAMBEIRO, Othon. Op. Cit. p.144-145. 
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  do art.220, é a informação jornalística que está protegida de qualquer embaraço legal, 

observado o disposto no art.5o, IV, V, X, XII e XIV112. 

No entanto, se considerarmos a noção de democracia adotada e consagrada pela 

Constituição da República Federativa do Brasil, segundo a qual “todo poder emana do povo”; 

mais ainda: para que os indivíduos participem efetivamente do processo de tomada de 

decisões que este dispositivo lhes confia, é preciso que o acesso ao conhecimento e à 

informação lhes seja sempre e sempre desembaraçado. Pode-se concluir, então, que “(...) o 

acesso ao poder está diretamente relacionado ao acesso a informações. Difundir o 

conhecimento significa compartilhar e democratizar o poder. Restringi-lo, por sua vez, resulta 

na concentração do poder nas mãos daqueles que detêm o acesso a informações”113. 

A busca pelo acesso à informação também está presente nos princípios e objetivos da 

radiodifusão pública, reforçando aqueles dispositivos constitucionais. 

Contudo, como reiteradamente temos dito, facilitar, priorizar e objetivar o acesso à 

informação não é uma exclusividade dos serviços públicos de comunicação. A Constituição 

brasileira não deixa dúvidas quanto aos destinatários desse mandamento: os três sistemas de 

radiodifusão em funcionamento no país. 

Uma das formas de se garantir o direito ao acesso à informação pode advir da 

concretização de um sistema público de comunicação. A TV Brasil, portanto, é um dos 

instrumentos cabais para esse objetivo constitucional. Contudo, cabe ainda ao Estado atuar 

diretamente de outras formas para a consecução desse fim. Existe um movimento que 

remodula o papel regulador do Estado, superando os ideais liberais do Estado mínimo, 

resultando em mais coberturas para determinadas esferas da atividade humana, como o voto, a 

moradia, educação, por meio de leis antidiscriminatórias e de ações de inclusão social. Ou 

seja, 114 
 
[e]nquanto o liberalismo do século XIX foi definido pelas reivindicações por liberdade 
individual e resultou numa inequívoca demanda por governo limitado, o liberalismo de hoje 
acolhe o valor igualdade assim como a liberdade. Ademais, o liberalismo contemporâneo 
reconhece o papel que o Estado pode desempenhar assegurando igualdade e por vezes mesmo 
a liberdade. 
 

A grande falha do pensamento liberal, mormente no que tange à liberdade de 

informação, é que ele reivindicava um Estado mínimo por considerar quaisquer intervenções 
                                                            
112 Respectivamente: a livre manifestação do pensamento; a liberdade de crença e consciência; a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas; o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o 
acesso à informação. 

113 ACESSO À INFORMAÇÃO e controle social das políticas públicas. CANELA, Guilherme; NASCIMENTO, 
Solano (orgs.) Brasília: ANDI ; Artigo 19, 2009, p.06. 

114 FISS, Owen M. Op. Cit. p.38. 
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  estatais como cerceamento de direitos. Foi de uma interpretação literal da Primeira 

Emenda norteamericana, berço do liberalismo, que se conferiu autonomia primeiramente 

à imprensa. Por outro lado, (...) foi esta afirmação do propósito maior da Primeira Emenda 

que levou muitos a imaginar se o Estado poderia ter um papel mais amplo na regulação da 

imprensa do que admitido anteriormente”115. Consequentemente116,  
 
[a] autonomia jurídica e econômica da imprensa assegurou uma certa independência em 
relação ao Estado, mas há outras forças – sobretudo o mercado – que constrangem a imprensa 
na sua cobertura de questões públicas e que podem causar o seu fracasso no cumprimento do 
dever de manter o público informado. 
 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, no ordenamento jurídico brasileiro há a 

abordagem da informação como um direito fundamental, condizente com a condução 

democrática operada pela constituinte. Assim, o direito à informação é classificado também 

como um direito fundamental de quarta geração, que, nas palavras de Paulo Bonavides117, 
 
[s]ão direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao 
pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de 
máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações 
de convivência 
 

Esses direitos de quarta geração são necessariamente conectados à democracia direta, 

e também, responsáveis pelo fortalecimento do senso democrático. As emissoras de televisão 

são os instrumentos por excelência que devem operacionalizar o acesso à informação de 

forma desembaraçada, em busca sempre de uma democracia que seja 
 
[m]aterialmente possível graças aos avanços da tecnologia de comunicação, e legitimamente 
sustentável graças à informação correta e às aberturas pluralistas do sistema. Desse modo, há 
de ser também uma democracia isenta já das contaminações da mídia manipuladora, já do 
hermetismo de exclusão, de índole autocrática e unitarista, familiar aos monopólios do poder. 
Tudo isso, obviamente, se a informação e o pluralismo vingarem por igual como direitos 
paralelos e coadjutores da democracia; esta, porém, enquanto direito do gênero humano, 
projetado e concretizado no último grau de sua evolução conceitual118. 
 

Ressalvas sejam feitas quanto ao termo “geração”, que sugere uma sucessão 

meramente cronológica, mas não deve ser considerado dessa forma nessas passagens do autor. 

Muito pelo contrario, os direitos de quarta geração só podem ser objetivados em sua plenitude 

quando a eficácia das demais gerações está garantida. É como se imaginássemos uma 

                                                            
115 FISS, Owen M. Op. Cit.. p.101. 
116 Ibid.p.101. 
117 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008. P.571. 
118 Ibid. p.571. 
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  pirâmide, em cujo ápice estão a democracia (direta), a informação e o pluralismo e, 

naturalmente, na infraestrutra estão os direitos de primeira, segunda e terceira gerações. 
 
“Daqui se pode, assim, partir para a asserção de que os direitos da segunda, da terceira e da 
quarta gerações não se interpretam, concretizam-se. É na esteira dessa concretização que resido 
o futuro da globalização política, o seu princípio de legitimidade, a força incorporadora de seus 
valores de libertação. (...) Enfim, os direitos de quarta geração compendiam o futuro da 
cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos Tão-somente com eles será legítima e 
possível a globalização política119. 
 

A acepção do direito à informação aqui adotada ultrapassa o aspecto individual que 

lhe era atribuído, por exemplo, quando concebido como a liberdade de imprensa ou da livre 

manifestação do pensamento. Assim120,  
 
[o] direito de informar, como aspecto da liberdade de manifestação do pensamento, revela-se 
um direito individual, mas já contaminado de sentido coletivo, em virtude das transformações 
dos meios de comunicação, de sorte que a caracterização mais moderna do direito de 
comunicação, que especialmente se concretiza pelos meios de comunicação social ou de 
massa, envolve a transmutação do antigo direito de imprensa e de manifestação do 
pensamento, por esses meios, em direitos de feição coletiva. [Ao] lado de tal direito do 
indivíduo, veio afirmando-se o direito da coletividade à informação. (...) É o interesse geral 
contraposto ao interesse individual da manifestação do pensamento, veiculados pelos meios de 
comunicação social. Daí por que a liberdade de informação deixara de ser mera função 
individual para tornar-se função social. 
 

A herança do pensamento liberal faz com que a população assimile o controle estatal 

como uma interferência indevida e necessariamente maléfica para a coletividade. A reação 

das emissoras privadas de televisão à iniciativa do governo brasileiro para instituir a 

classificação indicativa na grade de programação nos dá um uma noção de como há sempre 

um juízo negativo para as ações do Estado na mídia. 

Mesmo se tratando de apenas uma “indicação” que o Governo – pelo Ministério da 

Justiça – daria às emissoras de televisão quanto à adequação entre horário e faixa etária, as 

empresas do setor logo reagiram alegando censura estatal. Interessante observar que, nesse 

caso, em particular, os destinatários da regulação do Estado não eram especialmente as 

emissoras de televisão, mas também as obras audiovisuais em geral e as diversões públicas. 

Além do mais, a classificação indicativa é um conjunto de informações orientadas para a 

família e para a sociedade. A elas cabe decidir sobre o acesso das crianças e adolescentes ao 

conteúdo que será apresentado. 

Esse é um tipo de controle estatal em prol da sociedade. Um exemplo de quando a 

“liberdade de expressão” dos meios de comunicação pode ser mitigada quando o benefício 

                                                            
119 BONAVIDES, Paulo. Op. cit. p.572. 
120 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2005. P.260. 
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  social for maior. A despeito da reação negativa em massa das emissoras de televisão, a 

população percebeu a importância do Estado exercer seu controle, fechando um pouco o 

cerco na liberdade escancarada das empresas midiáticas, em prol da coletividade. 

Da mesma forma que nesse caso da classificação indicativa, o Estado tem a 

prerrogativa de exercer seu controle sobre os meios quando o benefício significar mais acesso 

à informação para a população.  

A fundação da TV Brasil pode também ser um bom exemplo da facilitação do acesso 

à informação a todos. Constitui-se, como dito, fundamento e objetivo dos sistemas públicos 

de televisão. A bem da verdade, o direito à informação é fundamento e objetivo de todos 

sistemas de radiodifusão . 

Na Colômbia, “[a]s programações, tanto das TVs nacionais como das regionais, 

seguem algumas determinações de “cotas de produção nacional”121, conforme determina o 

art.33 da Lei n.182, de 1995. São formas que o Estado colombiano encontrou de também dar 

um entendimento do direito à informação direcionado ao que ele considera fortalecedor de 

uma identidade nacional, e via de consequência, de uma democracia do país. 

No Brasil, a intervenção do Estado na mídia em prol do bem coletivo maior ainda 

ocorre de forma tímida. A elite conservadora do país ainda reage negativamente às intenções 

de controle estatal. Ela faz isso na mesma medida em que fecha os olhos para as censuras que 

de fato existem das leis de mercado. 

Para o sistema público o que se busca é que a interferência do Estado se dê como 

facilitadora do acesso à informação, para isso a programação deve ser orientada para a busca 

da efetivação dos princípios e objetivos da comunicação social. No Brasil, em especial, os 

esforços devem ser no sentido de retirar das emissoras públicas a pecha de canais 

institucionais e de arregimentação ideológica, criar a cultura da televisão para e de todos. 

As críticas submetidas às reformas da comunicação feitas pelo Presidente Chávez na 

Venezuela são nesse sentido. Muitos críticos alegam que o sistema criado por Chávez não 

seria considerado público, e sim estatal, pela interferência direta que o governo exerce tanto 

na gestão quanto no financiamento das emissoras122. 

Se há na TV Brasil uma tentativa de não se ultrapassar essa linha tênue que difere um 

sistema público do estatal, ela ainda não é consistente. Podemos perceber essa intenção na 

instituição da figura do Ouvidor, que tenta trazer para a emissora a participação direta da 

                                                            
121 SISTEMAS públicos de comunicação no mundo: experiência de doze países e o caso brasileiro. Op. Cit. 

p.113. 
122 Ibid. p.266. 
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  população através de críticas e sugestões. Mas, no que se refere à participação da 

sociedade na gestão das estruturas públicas de comunicação, as intenções são bem 

precárias. É o que podemos perceber na conclusão do relatório sobre o sistema de gestão da 

TV Brasil realizado pelo Intervozes123: 
 
Na EBC, por exemplo, o conselho curador deveria ter espaço para participação popular mais 
ampla. Porém, até 2005 não havia mecanismos que garantissem a representatividade dos 
diferentes segmentos da sociedade. Neste caso prevaleceu apenas o critério de tom 
personalista, em que o presidente da república indica os nomes com poucos parâmetros e 
limites, e muita subjetividade. Mesmo a postura de espectadora é obstaculizada pela decisão do 
conselho de não abrir suas reuniões nem disponibilizar as atas dos encontros. Segundo o 
presidente, Luiz Gonzaga Beluzzo, a opinião do público seria ouvida apenas em audiências 
públicas eventualmente promovidas pelo órgão, que até meados de 2009 nunca haviam sido 
realizadas. 
 

É de se lastimar esse obstáculo que a lei impôs à participação da sociedade na gestão 

da TV Brasil, mas por outro lado podemos aproveitar pra questionar se a população brasileira 

se sentiu verdadeiramente traída por não ter esse espaço garantido. Se a lei não abre espaço à 

participação e à população, não se sente incomodada com isso; cabe perguntarmos a quem 

essa televisão está sendo direcionada. Talvez a população não tenha tido acesso sequer às 

informações sobre a sua televisão. 

Por isso o direito à informação deve sempre estar associado a uma pluralidade de 

fontes, pontos de vista e opiniões. A democracia direta fortalecida pela comunicação só se dá 

conjugando o livre acesso às diversas fontes de informação. 

 

3.3 A busca pela pluralidade de fontes de informação: ela fortalece a 

democracia  

Estávamos falando de acesso à informação e vimos o quão importante esse acesso é 

para o fortalecimento democrático. No entanto, essa informação e o acesso a ela devem ser 

oferecidos das mais variadas fontes, das mais variadas formas. Variedade de fontes, com 

pontos de vista distintos; possibilitar ao cidadão acesso a diferentes opiniões o capacita para a 

tomada de decisão segura, consciente e contundente.   

A pluralidade de fontes de informação, por assim dizer, fortalece o criticismo do 

cidadão, do telespectador. 
 
É de ressaltar que, apesar de a diversidade ser muito mais do que uma doutrina do liberalismo 
econômico ou do pluralismo político, este último tem levantado a bandeira do “interesse 
público”da diversidade da mídia. Este debate tem sido bastante acirrado nos Estados Unidos, 

                                                            
123 SISTEMAS públicos de comunicação no mundo: experiência de doze países e o caso brasileiro. Op. Cit.  

p.280. 
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  onde a política do Tribunal Constitucional Federal procurou promover a diversidade a partir de dois 
pontos: maximizando as escolhas do consumidor, servindo o interesse público ao assegurar uma grande 

variedade de serviços de radiodifusão e a equidade de acesso e de atenção aos diferentes 
grupos políticos e aos pontos de vista opostos124. 

 
Quando estamos falando de países latino-americanos, fica até difícil de falar de 

pluralidade de fontes de informação. A Unesco fez uma pesquisa na década de 1980 que tinha 

a clara intenção de dar uma voz àqueles países periféricos, esquecidos, à margem do processo 

de globalização. Nela a conclusão também é clara ao constatar um domínio de fluxo 

comunicacional, no qual a balança sempre pendia para o lado das grandes agências 

internacionais de notícias, situadas nos países ricos125. 

As investidas da América Latina na construção de sistemas públicos de televisão e 

na regulamentação das empresas privadas de comunicação são tentativas de superar essa 

dominação.  

Mas a busca pelo fortalecimento democrático perpassa também a pluralização das 

fontes de informação em âmbito nacional. Essa pluralidade, no entanto, é arguida pelos 

movimentos sociais através dos conteúdos disponibilizados na mídia e também pela 

democratização do acesso à propriedade dos meios de comunicação126. 

Na verdade, não pelo teor do conteúdo, mas pela diversidade de oferta, de opiniões 

diferentes, perspectivas, e só assim estará garantida a liberdade , a igualdade e, logo, a 

pluralidade. Portanto, o conceito de diversidade aqui tratado127, 
 
[...]está relacionado também com os conceitos de  liberdade e de igualdade. Em qualquer 
discussão teórica sobre as mídias, o conceito de diversidade está muito próximo do conceito de 
liberdade, que está associado com a independência no que diz respeito à emissão de opiniões e 
pontos de vistas críticos, fiáveis e originais; ao acesso aos canais e à diversidade de oferta. A 
diversidade pressupõe que o objetivo a ser atingido é a oferta de canais mais diversos, com 
conteúdos mais variados para audiências distintas. Entretanto, é importante salientar que o 
conceito de diversidade, como o conceito de liberdade, não carrega nenhum valor ou norma 
sobre o que deve ser comunicado, pois deve ser um conceito neutro no que diz respeito ao 
conteúdo. 
 

Para que o pluralismo se configure, tem que haver diversidade na forma de 

representar e discutir as principais diferenças de opinião e cultural de uma sociedade. 

                                                            
124 BORGES, Gabriela. Diversidade da programação do serviço público de televisão: pistas para a avaliação 

do contexto português. In: FREIRE FILHO, João (org.). A TV em transição: tendências de programação no 
Brasil e no mundo. Porto Alegre: Sulina, 2009. P.226. 

125 Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação na nossa época. Comissão Internacional para o 
Estudo dos Problemas da Comunicação; trad. Eliane Zagury. Rio de Janeiro: Ed. da Fundação Getúlio 
Vargas, 1983. Para mais detalhes, vide Capítulo I.  

126 RAMOS, Murilo César. Comunicação, direitos sociais e políticas públicas. In: MELO, José Marques de; 
SATHLER, Luciano (orgs.). Direitos à comunicação na sociedade da informação. São Paulo: Metodista, 
2005. P.245-254. p. 253. 

127 BORGES, Gabriela. Op. cit. p.225 
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  Diversidade também na “disponibilização de canais através dos quais as vozes, os grupos 

e os interesses distintos possam se comunicar como uma sociedade mais amplas, 

expressando e preservando a sua identidade cultural”128. Assim como diversidade de escolha, 

no que se refere à disponibilidade de canais e das escolhas para a audiência. 

A diversidade, desse modo129,  
 
[a]travessa [...] a própria definição dos objetivos do serviço público, isto é, a universalidade de 
cobertura geográfica (de recepção e de transmissão); a diversidade na oferta de opiniões e 
crenças para todos os gostos, interesses e necessidades, a oferta de programas para as minorias 
especiais; a preocupação com a cultura, a língua e a identidade nacional; a preocupação com a 
“qualidade”definida de diferentes formas e também a necessidade de servir as demandas do 
sistema político, procurando o equilíbrio e a imparcialidade em questões de conflito. 
 

Pluralizar fontes de informação, portanto, significa democratizar acesso às 

propriedades dos meios, garantir a liberdade de opinião e expressão com disponibilidade de 

espaço para que as idéias sejam veiculadas. 

Se o poder público sente dificuldade de regular esses espaços nos meios de 

comunicação privados, é o sistema público que deve assumir esse papel. Como dito acima, a 

diversidade , universalidade e a pluralidade perpassam necessariamente na definição do 

serviço público de televisão. 

A medida da complementaridade do sistema público deve ser exatamente essa: 

garantia de um espaço plural, livre e democrático para minorias, com pontos de vista diversos 

e que fomente a cultura, a língua e a identidade nacionais. 

Assim, a complementaridade entre os três sistemas radiodifusores prevista na 

Constituição de 1988 não deve ser, necessariamente, um contraponto ideal e bem definido 

entre os público, o privado e o estatal.  

A dicotomia entre o público e o privado varia conforme determinados conceitos. 

Nelson Saldanha, usando os símbolos do jardim e da praça para discorrer sobre as mudanças 

históricas dos conceitos de espaço público (a praça) e privado (o jardim), apontou que o 

retorno da noção de esfera pública no Século XX deveu-se a um interesse da burguesia na 

circulação de riquezas e das informações130. Ele aponta ainda que131 
 
[a] contraposição ou o paralelo entre essas idéias corresponde ao fato de que, em determinados 
contextos, pode sobressair o “sentimento” da individualidade e da vida privada, em outros, o 
da coisa pública. Fica evitada, na frase, a menção à coletividade, que seria o pendant para a 

                                                            
128 BORGES, Gabriela. Op. cit. p.227. 
129 Ibid. p.229. 
130 SALDANHA, Nelson. O jardim e a praça: o privado e o público na vida social e histórica. Rio de Janeiro: 

Atlântica Editora, 2005. P.54. 
131 Ibid. p.60. 
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  individualidade, mas com possíveis conotações ideológicas. E fica a expressão “coisa pública” [...], como 
um correlato de ordem pública (que não é a mesma coisa) e como apoio para a referência à dimensão 

pública do viver. O crescimento das relações e das complicações, dentro das sociedades, leva a 
uma noção de “público” que se fragmenta em diversos planos: o público como gente disposta a 
freqüentar espetáculos, como clientela de casas comerciais, como porção do “povo” que se faz 
presente diante da imprensa. O ideal liberal, em seu apogeu no século XIX, entendeu que o 
indivíduo, no mundo moderno, afirmar-se-ia cada vez mais diante da multidão e da massa, ou 
da coletividade; contudo, os críticos sociais, e com eles os adeptos do socialismo, acreditaram, 
no mesmo século XIX, que as instituições com o tempo serviriam mais ao todo do que às 
partes, mais ao grande numero do que às personalidades diferenciadas. 
 

Quando o sistema privado falha no atendimento às necessidades informativas da 

coletividade, abre espaço para o funcionamento de outro sistema que preencha essa lacuna. É 

difícil mensurar a medida exata da “complementaridade”, mas o mínimo deve compreender 

aqueles serviços não rentáveis para os sistemas privados. A lógica de mercado considera que 

programas direcionados às minorias não rendem audiência e por isso não lhes trazem o 

retorno financeiro que almejam com a venda de espaço publicitário. Também não lhes 

convém regionalizar a produção dos programas, pois a capacitação da mão-de-obra e o 

investimento em equipamentos demandaria tempo e dinheiro.  

É do interesse do Estado possibilitar a execução dos objetivos e princípios da 

Comunicação Social. Se não o faz controlando as concessionárias do serviço, que o faça 

disponibilizando à população uma alternativa ao que lhes é oferecido. 
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CONCLUSÕES 

 

É muito crítico o momento em que nasceu a TV Brasil. Nós podemos facilmente 

imaginar um sistema público de televisão observar atônito o grande poderio econômico das 

grandes empresas privadas da indústria da cultura. Os meios de comunicação em massa 

movimentam milhões no mercado do entretenimento. São empresas modernas, que usam 

equipamentos caros e investem muito dinheiro em tecnologia de ponta.  

Quando os teóricos afirmam que o sistema público está esfacelado, fadado ao 

fracasso, estão observando sua sustentabilidade sob a ótica do capital privado. Impedir a 

utilização da publicidade a uma empresa da área da comunicação é o mesmo que declarar sua 

falência antecipadamente. É como dizer que apenas uma lógica pode reger as regras do 

mercado midiático: a do capital privado. 

No entanto, alguns exemplos de televisões públicas que ainda hoje se mostram 

competitivas e a pleno vapor podem contradizer esse entendimento. Emissoras públicas da 

Europa, como a da Alemanha, conseguem liderar audiências, mesmo operando em mercados 

de grande circulação de capital, fragmentados e de elevada concorrência. ZDF é a emissora 

pública da Alemanha, que tem uma programação de caráter generalista e “o objetivo de 

atingir o maior número de alemães com informação, educação e entretenimento”132. 

A tradicionalíssima TV Pública britânica, BBC, consegue também manter-se como o 

principal grupo de comunicação do Reino Unido. As crises de identidade pelas quais a 

emissora passou foi o gatilho para algumas mudanças no direcionamento da programação. 

Hoje o sistema público do Reino Unido funciona com 4 (quatro) canais principais, 4 (quatro) 

canais de programação voltada a públicos diferenciados, cada qual com as seguintes 

características133: 
 
O BBC 1 possui perfil generalista, privilegiando notícias, entretenimento factual, novelas, 
esportes e programas infantis; o BBC 2, também com grande variedade de programas, tem um 
foco particular em factuais, comedia e dramaturgia inovadora; o BBC 3 traz uma programação 
generalista, porém voltada para audiências juvenis, com uma forte oferta de seriados, 
comédias, filmes e shows; o BBC 4 é um canal com conteúdo voltado para o enriquecimento 
intelectual e cultural alternativo ao mainstream dos outros canais, investindo em filmes 
nacionais e internacionais, programas culturais, documentários, musica e artes que geralmente 
não são enfatizados no circuito comercial; o BCBeebies tem conteúdo direcionado à educação 

                                                            
132 SISTEMAS públicos de comunicação no mundo: experiência de doze países e o caso brasileiro. Op. Cit. p.49. 

ZDF é a sigla para Zweites Deutsches Fernsehen. 
133 Ibid. p.247-248. 
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  e entretenimento de crianças, com conteúdos como entretenimento, notícias, cultura e factual 
contemporâneo; o BBC News 24h é um canal exclusivo com programação noticiosa, além de análises e 

outros programas informativos; o BBC Parlamento faz cobertura ao vivo dos debates e 
atividade legislativa do Parlamento britânico. 
 

A fórmula encontrada pelas emissoras europeias para se sustentarem no mercado 

televisivo aberto ao capital foi expandir seus canais em busca de nichos específicos de 

audiência: crianças e adolescentes, intelectuais, estrangeiros. Considerando as preferências 

dos telespectadores, foi uma fórmula bem sucedida. 

Mas a história da comunicação desses países, tanto os europeus como os de outros 

países centrais, forneceu uma forte estrutura aos sistemas públicos que lhes proporcionou 

segurança para se adaptarem a um mercado aberto, mais suscetível a transformações rápidas e 

constantes. 

Uma vez que a televisão nasceu, em regra, como monopólio estatal, no momento da 

abertura às empresas privadas e a consequente crise de identidade, foi mais fácil convencer a 

população a participar do fortalecimento das emissoras públicas junto com o Governo. 

A situação muda muito de figura quando voltamos os olhos para os países latino-

americanos. Quando a televisão surgiu nessa região, os Estados não tinham o capital 

necessário para a implementação do sistema. Então eles recorreram à iniciativa privada, mas 

resguardaram par si a competência de fiscalizar e legislar sobre o sistema. 

Foi uma preocupação coerente e ao mesmo tempo condizente com a função pública 

que os meios de comunicação exercem na sociedade. No entanto, em momentos distintos de 

suas histórias, o poder público tropeçou no seu papel regulador, atropelando liberdades e 

garantias individuais tão custosas para a coletividade. As censuras estatais deixaram um 

legado de cidadãos receosos com Governos que interferem na liberdade de expressão e 

comunicação. 

Por outro lado, foi em nome dessas mesmas liberdades que as empresas privadas da 

comunicação restringiram o papel do Estado a mero poder concedente das autorizações do 

serviço. Como resultado, temos um elevado grau de concentração da propriedade dos meios, 

tanto vertical como horizontalmente. Ou seja, existem empresas que controlam toda a cadeia 

de produção de seus conteúdos, como funcionários, produtores, realizadores, distribuidores, 

que é chamada de concentração vertical; bem como as que controlam vários nichos do 

mercado, como o rádio, a televisão, o jornal, o cinema, a música, que é a concentração 

horizontal. 

Apesar do poderio dessas empresas no mercado interno de países periféricos (tire-se 

como exemplos a Globo, no Brasil e a Televisa, no México), elas disputam no âmbito 
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  internacional uma fatia muito pequena do mercado das indústrias culturais. Embora 

poderosas, ricas e concentradas em seus países, fora deles não oferecem nenhum tipo de 

ameaça aos grandes conglomerados midiáticos. 

Quem perde com esse quadro são os cidadãos que terminam por sofrer uma 

dominação dupla, nacional e internacionalmente. Isso porque a tendência das empresas 

privadas, ao explorar o espectro, é buscar uma audiência unificada, para melhor vender seus 

espaços publicitários, e, dessa forma, as particularidades e os pontos de vista de determinados 

nichos da população são simplesmente ignorado pelos meios de comunicação em massa. 

Falta, a esse formato da mídia, uma característica essencial que as emissoras de televisão 

devem ter: diversidade. 

No Brasil, com o fim da ditadura militar, os constituintes se reuniram para elaborar a 

primeira Constituição do país com uma preocupação particular sobre a Comunicação Social. 

Estabelecendo como princípios da radiodifusão a preferência a finalidades educativas, 

artísticas, culturais e informativas; a promoção da cultura nacional e regional e estímulo à 

produção independente; a regionalização  da produção cultural, artística e jornalística e o 

respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (art.221, I, II, III e IV da CF/88), os 

parlamentares tentavam proteger a população das ingerências do Estado brasileiro nos meios 

de comunicação em massa do país. Mas terminaram fazendo mais do que isso: impuseram às 

emissoras privadas também um direcionamento social aos seus programas. 

Por melhores que tenham sido as intenções dos constituintes brasileiros, vinte anos se 

passaram sem qualquer mudança no cenário das mídias, nem nas estruturas empresariais, nem 

na programação. 

As pesquisas sobre a mídia brasileira que nortearam nosso trabalho apresentaram 

uma estrutura comunicacional concentrada, antidemocrática e distante da função 

emancipadora que o acesso desembaraçado à informação proporciona. 

Se é isso que a exploração privada dos meios de comunicação pode oferecer a 

população, existe uma lacuna imensa que precisa ser preenchida por uma forma alternativa de 

informar e formar o público. Existe espaço suficiente para o funcionamento de um sistema 

público de televisão. Resta definir qual lógica vai reger a sua programação. 

Essa reflexão vai repercutir na forma de se pensar a sustentabilidade do sistema 

público de televisão. As experiências de outras nações comprovam que os sistemas públicos 

geralmente quebram quando utilizam a lógica de mercado. Laurindo Lalo nos deu um dossiê 

completo sobre a crise de identidade pela qual a BBC de Londres passou quando abriu o 
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  mercado comunicacional para a iniciativa privada. Mas foi essa mesma emissora que deu 

um exemplo de como estabelecer a lógica pública sem perda de identidade. O sociólogo 

demonstrou a crise pela qual a TV Cultura de São Paulo também passou. 

O caso da Venezuela depõe também a favor da possibilidade de existir uma lógica 

diferente da privada. Guardadas as críticas políticas direcionadas ao Governo Chávez, ele 

realizou uma reforma profunda de todo o sistema comunicacional do país visando ao 

estabelecimento de televisões e rádios que cumpram com suas funções sociais. 

A iniciativa do Governo brasileiro foi bem menos ousada que a de Chávez. Mas peca 

exatamente por não garantir a independência do sistema público em relação ao governo, assim 

como na Venezuela. 

A forma como o governo brasileiro conduziu a criação da TV Brasil, excluiu a 

possibilidade da participação da sociedade num debate mais profundo que esclarecesse as 

características e a identidade de uma televisão pública no país. 

Se o governo pecou nesse seu papel, ao menos tentamos aqui suscitar um debate que 

é imprescindível para a construção de um sistema público de televisão  com as características 

do Brasil. Resgatar o passado da sua televisão é um passo. Nesse resgate, observamos os 

tropeços do Estado nas suas tentativas de regular e controlar a Comunicação Social. 

Esse passado não precisa ser repetido na TV Brasil. Temos tantos exemplos de 

sistemas públicos, que, por altos e baixos, tentam-se adequar num mercado competitivo e em 

constante transformação. Exemplos fora do país e dentro dele. Não é preciso, por exemplo, 

repetir os erros da TV Cultura de São Paulo, que por sucessivas ingerências do Estado perdeu 

em diversos momentos sua razão de existir. 

É aproveitar que ainda é o começo para fortalecer suas estruturas junto com a 

população. O começo dá possibilidades de tentar algo novo, outros caminhos, outras lógicas. 

Sem ampliar o debate sobre a natureza mais essencial que o sistema público deve ter 

para o maior número de pessoas, a TV Brasil vai continuar na sombra das grandes emissoras 

privadas que existem no país. 

Se lhe falta capital financeiro suficiente para executar seus serviços, é possível 

pensar em diversas formas de financiamento sem perder a identidade. Pode-se pensar em 

taxações de serviços, impostos, venda de programas, venda de produtos. 

Pode-se ainda pensar em fomento a produção local, incentivando novas empresas, 

micro e pequenas produtoras, criando emissoras ou repetidoras regionais dessa nova televisão 

pública, conduzindo um debate amplo com a sociedade. 
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  O mundo globalizado das Indústrias Culturais impõe desafios a todos os 

sistemas de televisão, mas eles podem ser revertidos em possibilidades quando 

encarados com seriedade e disposição. 



 

92

  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ACESSO À INFORMAÇÃO e controle social das políticas públicas. CANELA, Guilherme; 
NASCIMENTO, Solano (orgs.) Brasília: ANDI ; Artigo 19, 2009. 

BARDOEL, Johannes e HAENENS, Leen. Reinventing public service broadcasting in 
Europe: prospects, promises and problems in Media, Culture & Society. Los Angeles, 
London, New Delhi and Singapure: SAGE publication. vol. 30, 2008. 

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e 
técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 
1994. pp.165-196 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008 

BORGES, Gabriela. Diversidade da programação do serviço público de televisão: pistas 
para a avaliação do contexto português. In: FREIRE FILHO, João (org.). A TV em transição: 
tendências de programação no Brasil e no mundo. Porto Alegre: Sulina, 2009. 

BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. São Paulo: Saraiva, 2003. 

CAPARELLI, Sérgio. Comunicação de massa sem massa. São Paulo: Summus, 1986. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2005.  

DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 
2005. 

DE LIMA, Venício A. O que fazer para democratizar as comunicações? In: CAMINHOS para 
uma comunicação democrática. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2007. (Le Monde 
Diplomatique Brasil;2), pp.83-91. 

DIZARD JR., Wilson. A nova mídia: a comunicação de massa na era da informação. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000.  

DONOS da mídia. Disponível no sítio virtual www.donosdamidia.com.br, acesso em 20 de 
outubro de 2008. 

FARACO, Alexandre Ditzel. Democracia e regulação das redes eletrônicas de 
comunicação: rádio, televisão e internet. Belo Horizonte: Fórum, 2009 

FEDERICO, Maria Elvira Bonavita. História da Comunicação – Rádio e TV no Brasil. 
Petrópolis: Vozes, 1982. 

FISS. Owen M. A ironia da Liberdade de Expressão:  Estado, Regulação e Diversidade na 
Esfera Pública. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 

FRADKIN, Alexandre. Histórico da TV Pública/Educativa no Brasil, 2006. Disponível em 
http://www.fndc.org.br/internas.php?p=listdocumentos&categ_key=91. Acesso em 20 de dez. 
2009 

JAMBEIRO, Othon. A TV no Brasil do Século XX. Salvador: EDUFBA, 2002. 

JAMBEIRO, Othon; GONÇALVES, Daniela Paiva et all. Brasil e Uruguai: duas visões de 
regulamentação. In: MATTOS, Sérgio (org.). A televisão e as políticas regionais de 
comunicação. São Paulo: Itercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação – GT Televisão, 1997. 

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2008.  



 

93

  LEAL FILHO, Laurindo. Atrás das câmeras: relação entre cultura, Estado e televisão. 
São Paulo: Summus, 1988.  

______. A televisão pública brasileira, um vazio histórico. Trabalho apresentado no XVI 
Encontro da Compós, na UTP, Curitiba, 2007. 

______. O fascinante desafio da Rede Pública de Televisão. Princípios – Revista Técnica, 
Política e de Informação, São Paulo, 01 ago. 2007. 

LOPES, Felisbela. O Telejornal e o Serviço Público. Coimbra: Minerva, 1999.  

MARTHE, Marcelo. Como o Brasil vê televisão. Veja. Edição 2124. Ano 42, n.31. 05 de 
agosto de 2009. São Paulo: Editora Abril. pp.144 – 151. 

MARTINS, Mariana. Artigo 223 coloca em xeque papel do Estado e do mercado . In: 
Observatório do Direito à Comunicação. Disponível em: 
http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/content.php?option=com_content&task=view&i
d=4132. Acesso em: 10 de dezembro de 2008. 

MATTELART, Armand. Passado e presente da “sociedade da informação” - Entre a nova 
ordem mundial da informação e da comunicação e a “cúpula mundial sobre a sociedade da 
informação”. In:ROLIM, Renata [org.]. Rádio, movimentos sociais e Direito à 
Comunicação. Recife: Oito de Março Gráfica e Editora, 2008, pp.13 -50. 

MOTA, Regina. Uma pauta pública para uma nova televisão brasileira. Revista de Sociologia 
Política. Curitiba, v.22, p.77-86, jun. 2004. 

MURCIANO, Marcial. As políticas de comunicação face aos desafios do novo milênio: 
pluralismo, diversidade cultural, desenvolvimento económico e tecnológico. In: SOUSA, 
Helena (org.). Comunicação, Economia e Poder. Porto: Porto Editora, 2006. 

RAMONET, Ignácio. O quinto poder. In: CAMINHOS para uma comunicação democrática. 
São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2007. (Le Monde Diplomatique Brasil;2), pp.29-44. 

______. Os novos imperadores da mídia. In: CAMINHOS para uma comunicação 
democrática. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2007. (Le Monde Diplomatique Brasil;2), 
pp.93-97. 

RAMOS, Murilo César. Comunicação, direitos sociais e políticas públicas. In: MELO, José 
Marques de; SATHLER, Luciano (orgs.). Direitos à comunicação na sociedade da 
informação. São Paulo: Metodista, 2005. P.245-254. 

REBOUÇAS, Edgard. Os estudos e práticas da economia (e da) política de comunicações na 
América Latina. In: SOUSA, Helena (org.). Comunicação, Economia e Poder. Porto: Porto 
Editora, 2006. 

SALDANHA, Nelson. O jardim e a praça: o privado e o público na vida social e histórica. 
Rio de Janeiro: Atlântica Editora, 2005. 

SARAIVA, Enrique. Notas sobre as Indústrias culturais. Revista Observatório Itaú 
Cultural, São Paulo, n.01, p.29-33, jan. abr. 2007. 

SILVA, Robson Bastos da. Análise comparativa entre duas emissoras de televisão regionais 
situadas na Baixada Santista. In: MATTOS, Sérgio (org.). A televisão e as políticas 
regionais de comunicação. São Paulo: Itercom – Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação – GT Televisão, 1997. 

SISTEMAS Públicos de comunicação no mundo: experiências de doze paises e o caso 
brasileiro. São Paulo: Paulus, Intervozes, 2009 (Coleção Comunciação). 



 

94

  TEMER, Ana Carolina Rocha Pessoa. Críticas à teoria crítica: repensando o impacto 
dos frankfurtianos nos estudos brasileiros de comunicação. In:MELO, José Marques de; 

GOBBI, Maria Cristina (orgs). Pensamento comunicacional latino-americano: da pesquisa-
denúncia ao pragmatismo utópico. São Bernardo do Campo: UMESP: Cátedra Unesco de 
Comunicação para o Desenvolvimento Regional, 2004. 

THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. Petrópolis: 
Vozes, 2008. 

TUFTE, Thomas. Estudos de Mídia na América Latina. In: Comunicação & Sociedade – O 
pensamento latino-americano em Comunicação. nº25. Instituto Metodista de Ensino Superior 
– IMS. São Bernardo do Campo – SP, 1996.  

Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação na nossa época. Comissão 
Internacional para o Estudo dos Problemas da Comunicação; trad. Eliane Zagury. Rio de 
Janeiro: Ed. da Fundação Getúlio Vargas, 1983. 

 

VALENTE, Jonas C. L. A produção regional na TV aberta brasileira: um estudo em 11 
capitais brasileiras. Observatório do Direito à Comunicação. Disponível em < 
http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/content.php?option=com_content&task=view&i
d=4768 >. Acesso em 01 de dezembro de 2008. 

 


